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Distribuição
da vacina
aos grupos
prioritários

Sefaz doou e
incorporou 
2,76 mi em
mercadorias
apreendidas

O Governo de Mato Grosso 
começou a distribuir 126.160 
doses da vacina Coronavac 
que irá contemplar 60.074 
pessoas. O estado deu início 
ao Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI) contra a Covid-19. 
Em ato simbólico, no Hospital 
Metropolitano, em Várzea 
Grande, 10 profi ssionais que 
atuam na linha de frente da 
pandemia no estado recebe-
ram a primeira dose do imu-
nizante Coronavac.      Página  - 7

A Secretaria de Fazenda doou 
para vários órgãos públicos e 
incorporou ao seu patrimônio 
em 2020, bens e mercado-
rias no valor estimado de R$ 
2.762.62,58. O levantamento é 
da Coordenadoria de Merca-
dorias Apreendidas (CMAP) 
da Sefaz-MT.                  Página  -8

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DECISÃO

Arrancada
recoloca
Inter nos
holofotes

A fase anima. O Inter 
está vivo na luta pelo título do 
Brasileirão e pode recuperar a 
ponta da tabela já nesta quarta 
(20), caso vença o São Paulo no 
Morumbi. Mas há um cuidado 
especial para que nada saia do 
planejado. Comissão técnica 
e direção cuidam para que os 
holofotes não atrapalhem o 
trabalho e tirem o foco das oito 
rodadas restantes.      Página - 6

ASSESSORIA

RÔMALO BESSA

SORRISO

Página -7 Página -6 Página -4 Página -  7

Em nova gestão 
Ari Lafi n tem 
desafi os com 
Águas de Sorriso 
e com a pandemia
Durante a entrevista exclusiva ao Diário do 
Estado MT, Lafi n fez importantes revelações 
sobre a concessão da Águas de Sorriso, os 
desafi os que o município enfrenta com a 
pandemia do novo coronavírus e reafi rmou 
o apoio ao esporte sorrisense e como está a 
sua relação com as outras esferas públicas.
                                 Página -3



A morte é definitiva ela não dá e nem 
cobra respostas. É um fato consumado

Somos concebidos pela junção de 
duas vontades: o encontro de esperma-
tozoide com um óvulo. Discute-se, com 
paixão, se é dado ao homem interrom-
per os desdobramentos deste conúbio 
que resultará em um filho. O certo é 
que o ser que irá ser concebido irá nas-
cer, crescer, amadurecer e morrer ina-
pelavelmente.

A única coisa certa neste mundo 
é morte, como dizia a minha mãe! A 
maioria das pessoas não aceita que so-
mos finitos. Acha que a existência pros-
segue em outro plano. E as religiões 
nos confortam com promessas de ou-
tra existência. Entretanto, uma preten-
sa outra vida é um mistério indecifrável, 
pois a morte é definitiva e não deixa es-
paço para uma explicação plausível.

E aí quando a morte ceifa um de 
nossos entes queridos ficamos perdi-
dos a procura de uma resposta que as 
religiões dão, mas que nem sempre nos 
satisfaz. Tive que lidar com a morte de 
forma dolorosa e inquietante, quando 
perdi meus pais, um em seguida do 
outro. E confesso que estas perdas me 
cobram um ônus muito caro até hoje, 
passados duas dezenas de anos.

Lidei ultimamente com um amigo 
que, devido uma doença incurável, per-
deu a mulher. Ele se recusa a aceitar o 
infausto acontecimento. Segundo ele 
dói a alma, dói o corpo e que as lem-
branças são tantas e tão boas que ele 
se revolta contra o Criador que seria o 
autor de tamanha injustiça, retirando-
-lhe a melhor parte de sua vida.

A solidão e o desconforto são imen-
sos e insuportáveis. A morte é definiti-
va ela não dá e nem cobra respostas. É 
um fato consumado. Só nos resta apelar 
para racionalidade, se pudermos, pois é 
esta que nos mantém vivos.

O que fazer para os mortos: nada, a 
não ser enterrá-los. O que não tem solu-
ção solucionado está! Se olharmos para 
nós veremos que precisamos cuidar 
da nossa saúde, pois existem inúmeras 
pessoas que dependem de nós e insis-
tem em viver. E o desafio é continuar em 
manter a vela acesa, pois a vida pulsa 
em nosso redor.

Aos que se foram - somente cumpri-
ram a etapa final da vida - certamente 
que ficarão livres deste vale de lágrimas 
e irão encontrar a paz em outro lugar. 
Mais dia ou menos dia seremos nós que 
embarcaremos na mesma nave e a vida 
certamente continuará sem nós. “A vida 
é trem bala parceiro, e a gente só passa-
geiros, precisa partir...” (Ana Vilela – Trem 
Bala).

A minha irmã escreveu, no jazido do 
meu pai, uma frase que não sei quem 
é o autor, mas que sempre me intriga: 
“Não deixe que a morte impeça de amar 
a vida, pois tudo é mistério...”

P.S. –   Entretanto, uma coisa é morrer 
de causas naturais ou acidentais e outra 
é ser vítima de uma pandemia mal ge-
renciada pelo negacionismo de políticos 
irresponsáveis. Poder-se-ia ter evitado 
milhões de mortos e minimizado a re-
cidiva que promete fazer mais estragos. 
Que a terra seja pesada para todos estes 
FACÍNORAS!

RENATO GOMES NERY É ADVOGADO

Tudo é mistério

Só para saber quem é...
nharia social”, onde você utiliza possíveis 
senhas baseadas no perfil da pessoa.

Quando a questão envolve, por exem-
plo, identificar o dono de um perfil em 
uma rede social, a situação fica totalmen-
te diferente. Serviços dessa natureza tra-

balham com segurança 
voltada para pessoas 
que realmente chamam 
a atenção, como artis-
tas famosos, políticos e 
outros.

Imagine se realmen-
te fosse possível “inva-
dir” perfis com facilida-
de, para “saber quem 

é”, se seria realmente possível pessoas 
com grande projeção utilizar tais servi-
ços. Sem possibilidade, não é mesmo? 
Agora basta pensar que essas pessoas es-
tão lá, tranquilas, com suas contas plena-
mente seguras, para desistir de qualquer 
ideia de tentar “invadir” o perfil alheio.

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

É mais do que evidente que sempre vai ter alguém para 
se aproveitar da necessidade das pessoas. É bem fácil, por 
exemplo, encontrar anúncios na internet prometendo invadir 
qualquer perfil que você precise. Os preços pelo suposto 
serviço variam muito, mas uma coisa é comum em todos os 
casos: depois que você paga o suposto hacker simplesmente 
“some” e, com ele, o dinheiro investido.

CLIC 
FINAL 

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

Muita gente me procura, desde que a 
internet começou a se popularizar, com 
o objetivo de “invadir” acessos de ou-
tras pessoas. Por ser especialista na área, 
detetive particular e perito é inevitável 
que algumas pessoas me imaginem um 
hacker. A coisa, claro, 
não é bem assim.

Normalmente 
quando a pessoa pro-
cura esse tipo de ser-
viço ela minimiza a 
ação solicitada. “É só 
para ver com quem 
ele conversa”. “Só 
quero saber de quem 
é o perfil”. Para conseguir essa informa-
ção seria necessário acessar a conta, e o 
trabalho seria exatamente o mesmo, seja 
para ver o que tem lá ou para bagunçar 
tudo. A questão, realmente, é a seguran-
ça envolvida.

Quando se trata de acessar informa-
ções de pessoas que convivem com você 
ou que seja possível ter acesso aos seus 
dispositivos ou ambiente de trabalho 
tudo fica relativamente mais simples. 
Softwares espiões, gravadores, câmeras 
e outros recursos permitem vasculhar a 
vida alheia com certa facilidade, poden-
do o cenário variar de situação para situ-
ação. É possível, também, tentar acessar 
informações por meio da famosa “enge-

RENATO GOMES NERY

Mesmo quando não falha, a Justiça certamente 
pode tardar. Esse parece ser o caso do Supremo Tri-
bunal Federal, ao menos em temas criminais. Levan-
tamento da Folha mostrou que, a despeito da limita-
ção do alcance do foro especial adotada em 2018, o 
trabalho da corte não se tornou mais célere.

Foi justamente para atender à demanda da so-
ciedade por julgamentos mais tempestivos de auto-
ridades que o foro especial —não raro associado de 
forma errônea à impunidade— passou a valer somen-
te em investigações de crimes cometidos durante o 
mandato e relacionados ao cargo do acusado.

Mas a redução de casos em análise no STF não 
resultou, ao menos até o momento, na superação de 
atrasos que se verificam em diferentes fases do pro-
cesso penal. O tribunal leva, em alguns casos, mais 
de três anos para decidir se aceita ou não uma de-
núncia da Procuradoria-Geral da República.

Entre os 82 inquéritos públicos e em segredo de 
Justiça que tramitam na corte e miram 60 políticos, 
12 aguardam decisão dos magistrados. Em 41 casos, 
as investigações estão em andamento. A fila abarca 
um conjunto suprapartidário de nomes, que obvia-
mente cresceu nos últimos anos em razão da Ope-
ração Lava Jato. Cumpre observar que os inocentes 
têm mais a perder com a delonga.

O Supremo peca por falta de transparência na 
administração do próprio tempo. Seu presidente tem 
o poder discricionário de pautar os casos a serem exa-
minados no plenário do tribunal, que hoje incluem as 
ações penais.

Há empecilhos mais estruturais. Diferentemen-
te da Suprema Corte dos EUA, o STF trata de um am-
plo leque além da constitucionalidade de leis. O re-
sultado é um acúmulo exagerado de tarefas. Como 
um tribunal de vocação constitucional, o Supremo 
não está equipado para levar adiante processos pe-
nais inteiros. Os incentivos institucionais à morosida-
de, ademais, são numerosos.

Aqui podem ser citados os pedidos de vista pe-
los ministros que extrapolam, sem punição direta, o 
prazo regimental, além de dificuldades burocráticas 
como lentidão em notificações judiciais.

A morosidade impõe custo reputacional ao Su-
premo Tribunal e obstrui o provimento oportuno da 
Justiça, alimentando a percepção, correta ou não, de 
impunidade.

Editorial

STF moroso

AÇÃO CONTRA RIVA
A Justiça negou pedido do ex-deputado 

estadual José Riva, que tentava suspender a 
uma ação de execução ingressada contra ele 
pelo empresário Francisco Carlos Ferres, o 
Chico Badotti. No processo, Ferres tenta re-
ceber R$ 820 mil do ex-parlamentar e delator 
premiado. A quantia corresponde a três che-
ques que teriam sido dados por Riva ao em-
presário, mas que não foram pagos. O empre-
sário pediu a penhora nas contas e aplicações 
financeiras em nome de Riva, com o bloqueio 
até o limite do valor da dívida.

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!

MENTIRAS
SOBRE BRT
O governador Mauro Mendes criticou, sem ci-

tar nomes, agentes políticos que têm espalhado 
mentiras sobre o BRT, a exemplo de que o modal 
seria movido a diesel. Mauro reforçou que o BRT 
é 100% elétrico, movido a baterias recarregáveis. 
“Estão enganando a população dizendo que o 
BRT é a diesel. Só faltam falar que é movido a le-
nha, de tão absurda a mentira que estão contan-
do. O BRT é elétrico e é mais moderno que o VLT, 
porque não precisa daquelas catenárias”, afirmou

Crédito: Marcos Vergueiro

IMAGEM DO DIA

Como um tribunal de vocação consti-
tucional, o Supremo não está equipa-
do para levar adiante processos penais 
inteiros

“ “ A técnica de enfermagem do Hospital Metropolitano, localizado em Várzea 
Grande, Luiza Batista de Almeida Silva, 43 anos, foi a primeira trabalhadora da 
saúde a ser vacinada contra o coronavírus em Mato Grosso. “É muita alegria em 
saber que está chegando ao fim essa luta. Chegou ao fim toda essa tristeza”, dis-
se Luiza. Atualmente, a profissional atua na linha de frente do combate ao vírus, 
mais precisamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 do hospital de 
referência do estado.
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Pandemia e Águas de Sorriso são 
os grandes desafios para Lafin
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Dono de uma vota-
ção expressiva nas elei-
ções municipais de 2020 
(73,6%), o prefeito Ari Lafin 
(PSDB), conquistou assim 
o direito de administrar o 
município de Sorriso por 
mais quatro anos.

Durante a entrevista 
exclusiva ao Diário do Es-
tado MT, Lafin fez impor-
tantes revelações sobre 
a concessão da Águas de 
Sorriso, os desafios que o 
município enfrenta com 
a pandemia do novo co-
ronavírus e reafirmou o 
apoio ao esporte sorrisen-
se e como está a sua rela-
ção com as outras esferas 
públicas. Confira a abaixo 
a íntegra da entrevista.

Diário do Estado MT: 
Prefeito, o senhor foi re-
eleito com uma votação 
expressiva, foram 73% 
dos votos válidos, não 
digo pela vitória em si, 
mas a forma como foi, 
esse grande percentual 
de votos acabou sendo 
uma surpresa?

Ari Lafin: Eu tenho 
que confessar pra ti que 
não foi uma surpresa de-
vido a análises numéricas. 
Nós tínhamos pesquisas 
internas que nos davam 
essa vantagem. Depois au-
tomaticamente os órgãos 
(de imprensa) locais con-
trataram pesquisas regis-
tradas que deram aquela 
margem oficial através 
dos meios de comunica-
ção local. Com números 
que apontavam essa vi-
tória, então nós trabalhos 
exatamente em cima de 
um resultado que já era 
nos dado através de pes-
quisas internas.

DE: E quais foram 
os pontos durante esses 
primeiros quatro anos de 
mandato que acabaram 
contribuindo para a ree-
leição e para essa vota-
ção expressiva?

AL: Organização da ci-
dade. Ela passou por uma 
reorganização de trânsi-
to, e principalmente na 
questão ornamental, que 
nós buscamos cuidar dela 
com zelo, com manuten-
ção, principalmente dos 
nossos canteiros. O plantio 
de flores, a recuperação de 
parques e praças, a alto es-
tima da nossa população 
foi resgatada. 

E a população come-
çou a viver a sua cidade de 
forma intensa, então esse 
foi um dos pontos princi-
pais da nossa aceitação. 
A revitalização da malha 
viária também contribuiu, 
onde buscamos recuperar 
praticamente toda o asfal-
to. A revitalização do trân-
sito através da sinalização 
horizontal e vertical. E ou-
tros vários fatores, como 
a educação, onde chega-
mos a construir 102 salas 
de aula, entre ampliação e 
construção de novas uni-
dades. Então nós tivemos 
um crescimento significa-
tivo na educação.

Na segurança tam-
bém em parceria com as 
forças de segurança, em 
quatro anos nós conse-
guimos trazer resultados 
bastante interessantes 
para dar essa sensação de 
segurança. E a geração de 
empregos, através do for-
talecimento das empresas 
e indústrias locais e atra-
ção de novas marcas para 
cá.

DE: O que o senhor 
não conseguiu fazer no 
primeiro mandato e que 
agora vai se tornar uma 
prioridade nesta nova 
gestão?

AL: Um resultado me-
lhor na questão do serviço 
de água e esgoto do mu-
nicípio. É uma concessão e 
nós estamos buscando en-
frentar isso agora de uma 
forma mais enérgica. E 
estamos inclusive em par-
ceria com o Ministério Pú-
blico e a justiça, buscando 
discutir o contrato de con-
cessão e é uma das metas 
nossas fazer com que es-
ses serviços possam ser ou 
retomados via ação judi-
cial, ou que ele seja melho-
rado pela própria empresa.

Então esse é um en-
frentamento muito duro 
que nós vamos ter aí com 
a empresa.

DE: Inclusive algu-
mas semanas atrás o se-
nhor acabou barrando o 
pedido a empresa para 
que se aumentasse o pre-
ço do serviço e isso aca-
bou causando uma certa 
repercussão. A busca em 
defesa do direito da po-
pulação, o que está mais 
fácil. Conseguir um acor-
do direto com a própria 
concessionária ou o ca-
minho será mesmo pelas 
vias da justiça?

AL: Existe um proces-
so tramitando a pedido 
do Ministério Público no 
judiciário. Nós estamos 
aguardando a decisão do 
judiciário. Inclusive o pe-
dido é de multa, e retoma-
da da Águas para o poder 
público local. Independen-
temente de processo nós 
estamos tratando com a 
Águas de Sorriso através 
de comitê hídrico, onde 
o presidente desse comi-
tê é o nosso secretário de 
governo, Hilton Polesello, 
com os de mais secretá-
rios. E também com uma 
comissão formada pela 
sociedade organizada do 
qual a OAB e o CREA fa-
zem parte dentro dessa 
discussão com a empresa. 
Então se vier uma ordem 
judicial nós vamos cumprir 
a busca de retomada, se 
não vier nós vamos buscar 

SORRISO. Em entrevista exclusiva, prefeito de Sorriso contou os desafios para a nova gestão
Foto: Rômalo Bessa

Ari Lafin foi reeleito com 73,6% dos votos válidos

esse enfrentamento direto 
com a empresa, com diálo-
go. Como eu sempre digo, 
o diálogo sempre deve 
prevalecer, mas é um dos 
grandes desafios da ges-
tão nesses próximos qua-
tro anos.

DE: Então existe 
uma possibilidade real de 
quebra de contrato com 
a Águas de Sorriso e o 
serviço voltando para o 
controle do município. E 
caso isso ocorra, a prefei-
tura pretende assumir a 
gestão ou fazer um novo 
processo licitatório para 
que uma outra empresa 
assuma?

AL: Nesse primeiro 
momento, tocar, buscar 
entender toda a dinâmica 
e principalmente levantar 
os custos e a questão de 
lucratividade ou não desse 
desafio que é a água e es-
goto. Porque na verdade é 
algo que a gente só vai ter 
noção se nós adentramos 
nela. Agora tudo isso de-
pende de decisão judicial, 
pois intervenção adminis-
trativa eu não vou fazer.

DE: Prefeito, falando 
de esporte agora. Sorriso 
tradicionalmente se des-
taca em várias modali-
dades, tanto em nível es-
tadual, como nacional e 
até mesmo internacional. 
O que vem sendo pre-
parado pela gestão para 
que o esporte sorrisense 
se mantenha como um 
grande polo esportivo?

AL: Vamos buscar 
manter o calendário es-
portivo em todas as moda-
lidades. Fortalecer as as-
sociações esportivas para 
a manutenção das esco-
linhas e principalmente 
para a manutenção das 
competições em nível es-
tadual e nacional. Agora 
tudo isso depende muito 
do desafio maior da hu-
manidade que se chama 
covid. Ano passado não ti-
vemos atividades e até que 

a vacina chegue eu acredi-
to que ainda teremos um 
tempo ainda sem as com-
petições esportivas. Mas 
tudo aquilo que pudermos 
retomar para fortalecer o 
esporte, sem sombra de 
dúvidas nós vamos fazer.

DE: A prefeitura ain-
da continuará apoiando 
os atletas de nível nacio-
nal e internacional? 

AL: Sim, sempre. Por-
que eles são a fonte de 
inspiração para que outras 
crianças, jovens e adoles-
centes, possam continu-
ar treinando e buscando 
o mesmo objetivo deles. 
Então é importante dar o 
apoio para esses atletas 
que estão conseguindo re-
sultados em nível nacional 
e até internacional. E isso 
tudo reflete na criança, na 
rede de proteção do me-
nor e adolescente, princi-
palmente no que se refere 
a proteção contra drogas e 
prostituição.

DE: O senhor tocou 
na preocupação com a 
pandemia que acabou 
afetando praticamente 
todos os segmentos da 
sociedade. O que vem 
sendo desempenhando 
nesse sentido para a saú-
de do município quando 
estamos vendo o cres-
cimento dessa segunda 
onda?

AL: Primeiramente 
estamos mantendo tudo 
aquilo que foi lançado ain-
da em março do ano passa-
do quando tudo começou. 
O hospital de campanha 
24 horas, uma reestrutu-
ração de equipamentos. O 
que eu posso assegurar? 
O momento é complicado, 
tanto ou mais, como você 
disse, como em março ou 
abril passado. O que muda 
agora é que as nossas 
equipes de atendimento 
estão bem mais prepara-
das, nós estamos com um 
número alto de pessoas 
que procuram o hospital 

de campanha, mas graças 
à Deus, os casos mais gra-
ves diminuíram bastante, 
porque com a maturação 
da nossa equipe, estamos 
conseguindo fazer com 
que várias pessoas consi-
gam ser tratadas em casa. 

DE: Ano passado vi-
ralizou em todo o país 
um desabafo do secretá-
rio de Saúde de Sorriso, 
fazendo um apelo para 
que a população tomasse 
consciência e adotasse 
as medidas de preven-
ção. Passado todos esses 
meses, dá para sentir que 
a população está mais 
consciente depois de tan-
tos apelos? 

AL: A nossa preocu-
pação é exatamente essa, 
fazer com que todos en-
tendam que essa é uma 
luta de todos. Infelizmente 
eu acredito que essa cons-
ciência não está existindo, 
temos que ser realistas. 
Todo mundo afrouxou no 
final de ano, as confrater-
nizações não foram rea-
lizadas, mas as familiares 
pelo que a gente pôde ver 
foram bem intensas, mas 
isso não é só Sorriso, é o 
Brasil todo, infelizmente, 
mas vamos enfrentar, te-
mos que enfrentar isso. O 
poder público está fazen-
do o que pode e o que não 
pode, mas precisamos do 
apoio de todos.

DE: Como é e está a 
relação do senhor com as 
outras esferas? Federal, 
estadual e o legislativo 
local de Sorriso que tem 
uma nova composição a 
partir de agora?

AL: Nossa relação está 
extremamente boa. Em 
2019 tivemos aqui a visita 
do vice-presidente Hamil-
ton Mourão, ano passado 
a vinda pela primeira vez 
de um presidente da Re-
pública ao município. En-
tão temos sim um bom 
relacionamento, através 
também dos nossos depu-

tados federais e senadores. 
Com o Governo do Estado, 
um ótimo diálogo. Tanto 
que o governador Mauro 
Mendes, esteve aqui dias 
atrás e tivemos um jantar 
onde conversamos bas-
tante sobre o desenvol-
vimento local. Com a As-
sembleia Legislativo não 
temos problema nenhum 
e com a Câmara de Verea-
dores sempre tive um bom 
relacionamento indepen-
dentemente de maioria ou 
minoria.

DE: O senhor já ha-
via declarado em cam-
panha que caso reeleito, 
iria cumprir seu mandato 
até o final. Esse trabalho 
realizado até aqui e a vo-
tação da última eleição 
comprova isso, coloca o 
senhor entre os nomes 
mais fortes da política 
mato-grossense. Termi-
nando a gestão em 2024 
há o pensamento em uma 
carreira política estadu-
al e/ou federal? E como 
o senhor vai fazer para 
quebrar o estigma de 
que o segundo mandato 
costuma ficar aquém do 
primeiro?

AL: Eu gosto da po-
lítica e faço com amor e 
dedicação. Me dedico à 
prefeitura como se ela fos-
se uma empresa e eu o 
gerente operacional con-
tratado pela população. E 
por isso, posso te garantir 
que vou me dedicar para 
fazer uma gestão tão boa 
quanto a primeira foi, mas 
agora com mais experiên-
cia e dedicação. 

E no futuro me colo-
cando à disposição da so-
ciedade mato-grossense 
quem sabe sim, deputado 
estadual, deputado fede-
ral, senado, governo, eu 
acredito que com o tem-
po vamos adquirindo ex-
periência e conhecimento 
para que a gente possa ser 
testado em voos maiores. 
Agora sempre com humil-
dade e esperando o tempo 
certo das coisas. 
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“Aprovação das vacinas cria alento,
mas não podemos baixar a guarda”
DA REPORTAGEM

Assim como em outros 
estados do país, a vacinação 
contra a Covid-19 também co-
meçou nesta segunda-feira 
(18) em Mato Grosso. De acor-
do com o Governo Estadual, 
a logística de distribuição do 
imunizante para os 141 muni-
cípios está pronta e já come-
çou a ser colocada em prática 
logo nas primeiras horas desta 
terça (19). O primeiro passo é 
levar as doses para 14 polos re-
gionais para que, em seguida, 
as vacinas sejam encaminha-
das aos demais municípios.

A aprovação do uso 
emergencial das vacinas e, 
consequentemente, o início 
da vacinação é comemorado 
pelo produtor rural Francisco 
de Castro, que é vice-presi-
dente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato-MT) e supe-
rintendente do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
(Senar-MT).

“A aprovação cria um 
alento, deixa a gente com 
aquela sensação de que agora 
as coisas vão começar a me-
lhorar. Agora, que a vacina foi 
aprovada é importante que o 

meio rural, que vem produ-
zindo e trabalhando todo esse 
tempo sem nenhum prejuízo 
à nossa atividade, mantenha a 
cautela, vacine os nossos ido-
sos, as pessoas com comorbi-
dade, os prioritários. Quando 
chegar a vez da vacinação a 
gente tem que ter a consci-
ência de que é importante a 
gente fazer parte deste mo-
mento, para fazer o máximo 
esforço para que essa pande-
mia se esvaia o mais rápido 
possível”, comenta.

O vice-presidente da Fa-
mato também reforça que é 
hora de manter o alerta con-
tra o novo coronavírus. “Ain-
da tem um caminho razoável 
para percorrer até que a gente 
possa realmente dizer ‘vence-
mos esta doença, esta pan-
demia’. Então, nós estamos 
vivendo o pior momento no 
meu ponto de vista. A pande-
mia está vigente na sua forma 
mais forte até o presente mo-
mento. 

Então, vamos agora com 
essa esperança renovada da 
vacina, manter a cautela, con-
tinuar com os protocolos sani-
tários individuais e entender 
que logo, logo isso aí vai fazer 
parte do passado. 

Foto: Divulgação

Vacinas chegaram a Mato Grosso na segunda-feira 

DIZ FAMATO. Vice reforça importância da imunização contra a Covid-19 e dos cuidados no campo
Mas não tá na hora da 

gente ainda baixar a guarda, 
muito pelo contrário”, conclui.

VACINAÇÃO
NO ESTADO
A primeira cidadã vaci-

nada contra o novo corona-
vírus em Mato Grosso foi a 
técnica de enfermagem Luiza 
Batista de Almeida Silva, 43 
anos. Ela atua na área desde 
2011 e, em 2019, ingressou no 
Hospital Metropolitano, uni-
dade em que atualmente de-
sempenha suas atividades na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Covid-19.

“O sintoma que estou 
sentindo agora é alegria”, dis-
se Luiza, logo após ser imuni-
zada. “Está chegando ao fim 
esta luta desigual com este 
vírus invisível, que nos massa-
crou. 

Nós, da linha de frente, 
ficamos isolados dos nossos 
parentes, dos nossos filhos, 
maridos, mães, para que não 
transmitíssemos o vírus a eles. 
E ao mesmo tempo estivemos 
ao lado de pacientes, dividin-
do com eles toda a dor. 

Mas hoje chegou ao fim 
essa tristeza”, completou a 
técnica de enfermagem.

DA REPORTAGEM

Pouco mais de 82 mil 
hectares. Este é o tamanho 
da área de soja colhida até 
agora pelos agricultores em 
Mato Grosso. Apenas 0,8% do 
terreno total ocupado pela 
cultura no estado, que passa 
de 10,3 milhões de hectares. 
A estimativa é do Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), que 
divulgou o primeiro acompa-
nhamento da evolução de 
colheita desta safra.

O ritmo dos trabalhos 
é o mais lento das últimas 
cinco safras. No ciclo pas-
sado, por exemplo, as má-
quinas já tinham avançado 
sobre 5,86% das plantações 
– o equivalente a mais de 600 
mil hectares. A média das 
últimas cinco safras para o 
período é de 4,60%, cerca de 
474 mil hectares. A lentidão é 
resultado direto do atraso do 
plantio das lavouras, prejudi-
cado pela falta de chuvas no 
estado.

DA REPORTAGEM

Com a janela curta por 
causa do atraso da safra de 
soja, alguns agricultores que 
vão cultivar milho na segun-
da safra se perguntam: vale 
mais a pena acelerar o plantio 
ou priorizar a qualidade da se-
meadura?

Tecnólogo em agricul-
tura de precisão e mestre em 
agronomia, Rafael Graaf refor-
çou que a boa implantação da 
lavoura é passo fundamental 
para o bom desempenho de 
uma safra; alertando para o 
fato de que os impactos de-
correntes de uma semeadura 
mal feita dificilmente podem 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Cerca de 3,4 milhões de 
trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro começa-
ram a receber, nesta terça 
(19), R$ 2,75 bilhões referen-
tes ao abono salarial do ca-
lendário 2020/2021 – ano-ba-
se 2019. A Caixa Econômica 
Federal depositará o dinheiro 
na conta corrente informada 
ou na conta poupança digi-
tal, usada para pagar o auxí-
lio emergencial, para quem 
não é cliente do banco.

As poupanças digitais 
podem ser movimentadas 
pelo aplicativo Caixa Tem. 
Disponível para telefones 
celulares, o aplicativo permi-
te o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, tele-
fone e gás), boletos bancá-
rios, compras com cartão de 
débito virtual pela internet 
e compras com código QR 
(versão avançada do código 

de barras) em estabeleci-
mentos parceiros.

Para os funcionários 
públicos ou trabalhadores 
de empresas estatais, vale 
o dígito final do número de 
inscrição do Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep). A 
partir de amanhã, fica dispo-
nível o crédito para inscritos 
com final 5. O Pasep é pago 
pelo Banco do Brasil.

Os trabalhadores que 
nasceram entre julho e de-
zembro receberam o abono 
salarial do PIS em 2020. Os 
nascidos entre janeiro e ju-
nho terão o recurso disponí-
vel para saque em 2021. Os 
servidores públicos com final 
de inscrição do Pasep entre 
0 e 4 também receberam 
em 2020. Já as inscrições 
com final entre 5 e 9 ficaram 
para 2021. O fechamento do 
calendário de pagamento do 
exercício 2020/2021 ocorre 
em 30 de junho.

Evolução tímida é reflexo da estiagem prolongada durante o plantio

Dúvida paira sobre cabeça dos produtores 

Pagamento é feito a 3,4 milhões de trabalhadores 

SOJA

Colheita tem ritmo mais lento
das últimas 5 safras em MT

CRONOGRAMA APERTADO

Garantir a janela ideal ou priorizar a
qualidade da semeadura dos grãos?

BENEFÍCIO

Caixa paga abono
salarial para nascidos 
em janeiro e fevereiro

Foto: Divulgação
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ser contornados. Entre os 
pontos a serem observados, 

segundo de Graaf, estão a ve-
locidade do plantio, a unifor-

midade dos ‘standes’, além da 
profundidade das sementes.



PARECER JURÍDICO
AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
 REGISTRO DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
INTERESSADO: TODAS AS SECRETARIAS

RELATÓRIO
Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Procuradoria 
Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer 
análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para: re-
gistro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de gás liquefeito 
de petróleo - GLP e de vasilhame P13, para uso das secretarias municipais, 
escolas, creches e ESF do município de Nova Ubiratã - MT.

Foram apresentados ao processo cópia do ato de designação do pregoeiro, 
bem como minuta do instrumento convocatório para tal desiderato, instruído 
de edital de licitação, especificações do objeto, modelo de proposta de preços, 
termo de referência, modelo de todas as declarações exigidas em lei e reque-
ridas no Edital, declaração de habilitação e declaração de cumprimento dos 
requisitos legais.

Observa-se que o julgamento será pelo Menor Preço por Item, tendo como 
parâmetro, orçamentos realizados em empresas do ramo do objeto licitado.

É o que há de mais relevante para relatar.

FUNDAMENTAÇÃO
O objeto da licitação tem por escopo o registro de preços para futura e eventual 
contratação do objeto citado no introito, de acordo com as especificações e 
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo 
de referência.

A licitação na modalidade de Pregão Presencial destina-se à aquisição de bens 
e serviços comuns, nele não há limites de valor estimado da contratação, sen-
do licitação de Menor Preço por Item, além de concentrar todos os atos em uma 
única sessão, conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão, e, 
por fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro 
e o proponente que ofertou o menor preço, o que torna o procedimento muito 
célere e econômico para o município.

Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios:
a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia 
financeira; 
b) desburocratização do procedimento licitatório; e, 
c) rapidez, pois a licitação é mais rápida e dinâmica assim como as contrata-
ções.

Sobre o julgamento das propostas pelo menor preço, impende destacar previ-
são legal do artigo 4º, X da Lei 10.520/2002:

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interes-
sados e observará as seguintes regras:
(...)
X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especifi-
cação técnicas e parâmetros mínimos de desemprenho e qualidade definidos 
no edital;

No que tange o julgamento pelo Tipo Menor Preço por Item, imperioso men-
cionar Súmula 247 do TCU, que acabou par pacificar a necessidade de seu 
uso, ipsis verbis:

Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 
global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, com-
pras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para 
o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o ob-
jetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo 
de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo nosso)

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referi-
da, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, possibilitan-
do assim uma maior participação das licitantes interessadas, devendo-se tomar 
como parâmetro a minuta de instrumento convocatório acostado ao processo.

Outrossim, importante mencionar que o presente processo licitatório foi pu-
blicado respeitando as últimas alterações da LC 123/2006, e a entrada em 
vigor da Lei Municipal 810/2018, que garante o “(...) tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas no município de Nova Ubiratã, nas contratações públicas de 
bens, serviços e obras (...)”.

Impende ainda, expor que, a participação das micro e pequenas empresas, 
trata-se de procedimento sacramentado na atual legislação vigente, sendo ra-
tificada pela atual legislação municipal citada acima, ou seja, não há qualquer 
irregularidade na sua aplicação, ou descumprimento dos princípios norteado-
res da administração pública, pois, o objetivo do presente processo é a “(...) 
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regio-
nal, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica (...)” (art. 3º da Lei Municipal nº 810/2018).

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 
40 da Lei nº 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secre-
taria interessada, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de 
que o procedimento será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002, 
e, pelas Leis Municipais 810/2018 e 887/2020 bem como os Decreto Municipal 
nº 032/2010 e 030/2013. Além, é claro, do local, dia e horário para recebimento 
dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para 
assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; 
as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das 
propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com 
o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações 
e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade 
das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos ne-
cessários a habilitação.

O edital também atende ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, 
trazendo em anexo a minuta do contrato, o termo de referência e modelo de 
todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habili-
tação.

A minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a ma-
téria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos 
do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodici-
dade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a 
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exi-
gidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 
os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão ad-
ministrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 
quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexi-
giu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 
omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contra-
to, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
(...)
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físi-
cas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Adminis-
tração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do 
art. 32 desta Lei.

Por fim, em análise, observo que da presente data até a realização do certame 
há tempo hábil para convocação dos interessados em participar do certame, 
devendo ser observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis exigidos pelo art. 
4°, V da Lei nº 10.520/2002.

Assim, deve-se atentar para que no presente procedimento seja seguida a le-
galidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedi-
mento licitatório, em especial as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não compe-
tindo a essa procuradoria adentrar no mérito da conveniência e oportunidade 
dos atos praticados pelos gestores públicos.
É o parecer.

Nova Ubiratã - MT, 15 de janeiro de 2021.
Handerson Pires Costa
Subprocurador Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO – MT 
AVISO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº 01/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019 e seus Termos Aditivos. CONVÊ-
NIO 853261/2017. - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2019 Aos 19 dias do 
mês de Janeiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de General Carneiro 
- MT, a CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito devidamente no CNPJ nº 03.503.612/0001-
95, com sede na Rua João Ponce de Arruda, s/nº, Bairro: Centro, CEP:78.620-
000, neste ato representado por seu prefeito Municipal, Sr. MARCELO DE 
AQUINO, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 988819 SSP/MT e CPF nº 
604.224.401-91, residente e domiciliado na BR, 070 Km 66 Centro – CEP: 
78.620-000 –– MT e de outro lado como CONTRATADA: EMPRESA CADTEC 
3D TREINAMENTOS, PROJETOS E OBRAS, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no CNPJ sob o nº 11.291.278/0001-81 e inscrição Estadual nº 
563366, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº 2256, Bairro Centro, 
CEP: 78.7000-300, na cidade de Rondonópolis-MT, neste ato representado 
pelo seu sócio-proprietário, o Sr. EVALIN ALVES SALOMÃO JUNIOR, brasilei-
ro, inscrito no CPF sob o nº 581.869.990-0, e com RG sob nº. 104.348.128-1 
SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis – MT, com o obje-
tivo de formalizar a RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL do Contrato nº 
006/2019, datado de 16 de abril de 2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA – ÁREA CIVIL, PARA ESTRUTURAÇÃO, DE REDE DE 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICIPIO DE GE-
NERAL CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE TRA-
BALHO – CONVÊNIO 853261/2017,  CONFORME PROJETO TÉCNICO E 
ANEXO,  CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA E,  PROPOSTA DA CONTRATADA, documentos estes que fizeram parte 
do contrato, e cuja finalidade da presente obra é de cunho social objetivando a 
restauração do CRAS do Município de General/MT, todas partes integrantes do 
Processo Licitatório nº 11/2019, na modalidade de tomada de Preço nº 02/2019, 
com período de 120 ( cento e vinte dias) para conclusão dos trabalhos iniciados 
da data da emissão da ordem de serviços, cujo prazo inicial foi em 13/08/2019 
com prazo final inicial até 12/02/2020, e não sendo possível foi aditado e esten-
dido um prazo final para 03/08/2020. DA INEXECUÇÃO A Empresa hora notifi-
cada participou da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 02/2019 (Pro-
cesso de Licitação nº 11/2019), tendo logrado êxito fora contratada para 
executar a obra. Os trabalhos deveriam teriam que ter sido iniciados da data da 
emissão da ordem de serviços, cujo prazo inicial foi em 13/08/2019 com prazo 
final inicial até 12/02/2020.Pois bem! A Contratada tinha o prazo final até 
12/02/2020 para conclusão dos trabalhos conforme previsto no cronograma fí-
sico constituído parte do contrato, contudo, não havendo concluído a obra den-
tro do estabelecido, e em razão dos atrasos injustificados, o Município, convo-
cou à Empresa retomasse a obra por duas vezes, sendo a primeira notificação 
de retomada de obra dia 19/03/2020 e a segunda notificação de retomada de 
obra dia 23/03/2020, não sendo nenhuma das duas atendidas pela Empresa 
contratada. Em consequência do atraso, do não atendimento às notificações de 
retomada de obra, o Município, no dia 11/05/2020, procedeu a notificação de 
rescisão contratual unilateral ao representante da empresa, EMPRESA CA-
DTEC 3D TREINAMENTOS, PROJETOS E OBRAS, na pessoa de seu sócio-
-proprietário, o Sr. EVALIN ALVES SALOMÃO JUNIOR, em razão de atrasos 
injustificados na obra e a comprovação de subcontratação dos serviços sem 
autorização do Munícipio contratante. Ao receber a notificação, inconformada a 
empresa notificada ingressou no judiciário requerendo liminarmente que fosse 
determinado a suspensão da rescisão unilateral com a retomada da empresa 
para concluir a obra. Diante dessa decisão de antecipação de tutela favorável 
a empresa notificada, no dia 15/05/2020, foi realizado uma reunião extraordiná-
ria, com participação da EMPRESA CADTEC 3D TREINAMENTOS, PROJE-
TOS E OBRAS, na pessoa de seu sócio-proprietário, o Sr. EVALIN ALVES 
SALOMÃO JUNIOR, com lavratura de ata, onde ficou acordado entre as partes 
que a empresa teria um prazo final para executar a obra de 80 (oitenta dias), o 
que encerraria em 03/08/2020. E que após essa data, caso a Empresa não 
houvesse cumprido com o acordado o Município poderá rescindir o contrato de 
forma unilateral com notificação. De acordo com a última, e 7ª medição, reali-
zada pela Caixa Econômica no dia 30/11/2020, em anexo, constata-se que o 
citado dia a EMPRESA notificada realizou somente 45,47% (quarenta e cinco, 
virgula, quarenta e sete por cento) da obra de um total de 100% (cem por cento) 
que deveria ter sido executado até o dia 03/08/2020, conforme a prorrogação 
constante na Ata da reunião extraordinária em anexo. Verifica-se que o prazo 
para conclusão da obra fora estendido para 03/08/2020, e mesmo com a previ-
são de rescisão unilateral, a Municipalidade ainda aguardou até a data de hoje 
a conclusão dessa obra, o que não fora atendido pela Empresa hora notificada. 
Desta forma, por INEXECUÇÃO DA OBRA acima descrita, nos termos do Arts. 
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e em conformidade com a ata da reunião extraordi-
nária que prevê a rescisão unilateral APÓS OS 80 DIAS, neste ato o MUNICI-
PIO rescinde UNILATERALMENTE o contrato ADMINISTRATIVO Nº 006/2019 
e seus Termos Aditivos.DOS DIREITOS A rescisão administrativa ou amigável 
deverá ser procedida de autorização escrita, Art. 79, § 1º, onde não havendo 
nenhuma culpa por parte do Contratante (Município de General Carneiro - MT), 
e neste caso havendo prejuízo sofrido pelo erário público, vossa empresa de-
verá arcar com todos os direitos e obrigações necessárias.A Empresa ora Dis-
tratada à partir desta data 18/01/2021, não mas atuará na condição de presta-
dor de serviço junto à Prefeitura Municipal de General Carneiro, ficando 
rescindido de pleno direito o Contrato nº 006/2019, em todos as suas cláusulas 
e condições, reservando os direitos do Município promover medidas judiciais, 
quando constatado qualquer irregularidades que venha a causar prejuízo ao 
erário.O Município Distratante com relação a eventuais créditos que tenha di-
reito em razão de serviço executados, somente efetuará, mediante levanta-
mento realizado pelo engenheiro da Prefeitura, com apresentação de planilhas, 
caso contrário não será efetuado nenhum pagamento à vossa empresa, consi-
derando que lhe foi oportunizado o direito de regularização das obras, confor-
me as duas notificações encaminhadas,  a ata da reunião extraordinária do dia 
15/05/2020 e vossa senhoria não se pré-dispôs em nenhum momento à regu-
larização e continuidade dos trabalhos,  mesmo após a decisão judicial que 
concedeu tutela em seu favor. Portanto a rescisão contratual está sendo labo-
rada na forma contida nas cláusulas contratuais. DAS GENERALIDADESTen-
do em vista o não cumprimento das obrigações pactuadas no contrato adminis-
trativo nº. 006/2019, por parte do Contratado/Distratado, onde teve como o 
valor total o preço global apresentado na proposta de licitação vencedora, o 
montante de R$ 415.699,33 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e trinta e três centavos), e até o momento, de acordo com a 7ª me-
diação somente fora executado o montante de R$ 189.017,31 (cento e oitenta 
e nove mil, dezessete reais e trinta e um centavos).Como garantia de Execu-
ção, o contrato do item 9.1, previu 10% (dez por cento) do valor contratado em 
uma das modalidades previstas no Art. 56 da lei nº. 8.666/93.A Contratada/
Distratada deixou de observar as obrigações previstas na Cláusula quarta e 
seus respectivos itens e o Contratante/Distratante após a fiscalização dos ser-
viços observou que não vinha sendo cumprido da maneira efetivada. Neste 
sentido com base na Cláusula 4ª do Contrato, aplica-se a penalidade da multa 
prevista no item 14.1, d, no patamar de 10% (dez por cento) do valor do Con-
trato, por sua inexecução total.Não sendo efetuado o valor pago a ser apurado 
junto à tesouraria da Prefeitura Municipal de General Carneiro e através da 
Controladoria do Município, conforme planilha, será registrada em dívida ativa 
do Município com cópia ao Tribunal de Contas do Estado, no sentido de ficar 
anotado que vossa empresa ficará impedida de pactuar com qualquer Municí-
pio de Mato Grosso, por um período de 02 (dois) anos, Art. 87, III da Lei de Li-
citação, tornando-se inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição. Apesar de ter 
sido notificada a Empresa através de Notificações Extrajudiciais datadas de 
19/03/2020  e  23/03/2020 para manifestação de contraditório ou retomada da 
execução das obras paralisada,  porém sem manifestação (contra-notificação) 
ou continuação da obra, bem como ter sido notificada na Ata da reunião extra-
ordinária do dia 15/05/2020 que concedeu mais 80 (oitenta) dias para concluir 
a obras sob pena de rescisão Unilateral, e não ter concluído a obra conforme a 
última e 7ª medição da Caixa Econômica Federal, o Município de General Car-
neiro/ MT declara de pleno direito Rescindido Unilateralmente o Contrato Admi-
nistrativo nº 006/2019, junto à empresa EMPRESA CADTEC 3D TREINAMEN-
TOS, PROJETOS E OBRAS, nas formas contidas no presente termo de 
Rescisão Contratual, o qual deverá ser levado a publicação para o conheci-
mentos de todos, encaminhando cópia ao interessado.Firma o presente termo 
em 02 (duas) vias para todos os efeitos de direito. General Carneiro/ MT, aos 
19 de janeiro de 2021 

MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal

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, 

VENDAS

POSTO PALMTO LTDA. Torna público que requere a Se-
cret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Alteração de 
Razão Social, mesma atividade e mesmo local, atividade 
com. de varejista de comb. p/ veículos automotores, DT 
Rua dos Angelins, n.º 234 – Quadra 16, Boa Esperança, 
Sorriso/MT. CNPJ: 02.770.298/0001-44. Não EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Por Item PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 A Co-
missão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
– MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, 
de 02/01/2019, torna público aos interessados que a licitação, para Registro 
de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
MATERIAL HOSPITALAR, INSUMOS E MATERIAL LABORATORIAL, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI-
CIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. 
A data do presente Pregão será 02 de fevereiro de 2021. Recebimento das 
Propostas: Á Partir do dia 20/01/2021. Do encerramento das Propostas: Dia 
02/02/2021 às 09:00 horas. (Horário de Brasília - DF) Data de Abertura das 
Propostas: Dia 02/02/2021, às 09:30 horas. (Horário de Brasília - DF) Início 
da Sessão de Disputa de Preços: Dia 02/02/2021, às 10:00 horas. (Horário 
de Brasília - DF) A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde 
poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min, no 
site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br e no site: www.bll.org.br. 
Novo Mundo, MT, 19 de janeiro de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

Tipo: Menor Preço Por Item PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
– MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 
02/01/2019, torna público aos interessados que a licitação, para Registro de 
Preços para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER 
OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE NOVO MUNDO 
MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A data do presente Pre-
gão será 03 de fevereiro de 2021. Recebimento das Propostas: Á Partir do dia 
20/01/2021. Do encerramento das Propostas: Dia 03/02/2021 às 09:00 horas. 
(Horário de Brasília - DF) Data de Abertura das Propostas: Dia 03/02/2021, às 
09:30 horas. (Horário de Brasília - DF) Início da Sessão de Disputa de Preços: 
Dia 03/02/2021, às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF) A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min, no site oficial do município: www.novomun-
do.mt.gov.br e no site: www.bll.org.br.Novo Mundo, MT, 19 de janeiro de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 017/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 042-2021, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: Maico Rigotti Eireli-ME, no 
valor total de R$ .301.418,40 (Trezentos e um mil, quatrocentos e dezoito reais 
e quarenta centavos). Juina-MT, 19 de janeiro de 2021. Dayana Karina Arantes 
– Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 018/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 042-2021, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: Maico Rigotti Eireli-ME, no 
valor total de R$ 216.934,24 (Duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e 
quatro reais e vinte quatro centavos).Juina-MT, 19 de janeiro de 2021. Dayana 
Karina Arantes – Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
AVISO DE REABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 
 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR. 
 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de 

CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS 
MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E 
CIRURGIA VASCULAR POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, 
NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS – 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de 
serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista de 
Serviços do respectivo Edital Complementar de Chamada Pública. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 

imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de trinta (30) dias para quaisquer novos 
interessados, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
situada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na 
Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, 

na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua 
Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo 
em aberto pelo período de 30 (TRINTA) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para quaisquer novos 
interessados. 

 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 19 de janeiro de 2021. 
  
 
 
 
 
 
                                            Jessica Dayane Multa 
                                               Presidente - CPL 
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A Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. - 
EBTE, CNPJ 10.319.371/0001-94, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso - 
SEMA/MT a renovação da Licença de Operação 314886/2017, 
para operar a Linha de Transmissão de 230 kV SE Nova 
Mutum - SE Sorriso - SE Sinop, nos municípios de Nova 
Mutum, Lucas do Rio Verde, Vera, Sorriso e Sinop - MT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 02/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 04 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 07/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 19 de janeiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 
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Arrancada recoloca Inter nos holofotes
DA REPORTAGEM

A fase anima. O Inter 
está vivo na luta pelo título 
do Brasileirão e pode recupe-
rar a ponta da tabela já nesta 
quarta-feira (20), caso ven-
ça o São Paulo no Morumbi. 
Mas há um cuidado especial 
para que nada saia do pla-
nejado. Comissão técnica e 
direção cuidam para que os 
holofotes não atrapalhem o 
trabalho e tirem o foco das 
oito rodadas restantes.

Há pouco mais de um 
mês, o time gaúcho ocupava 
a sexta posição na tabela, a 12 
pontos do atual primeiro co-
locado e próximo adversário. 
Assim, saiu do primeiro esca-
lão das análises e prognósti-
cos para o título da Série A.

Foi o ambiente mais 
que ideal para Abel Bra-
ga aglutinar forças, encon-
trar um esquema de jogo e 
uma forma de atuar. O time 
encarreirou seis vitórias se-
guidas pela competição, se-
quência que não alcançava 
desde 2006 (com o próprio 
treinador), e viu a diferença 
para o São Paulo desabar a 
um ponto.

A arrancada colorada, 
claro, chamou atenção, seja 
da imprensa ou dos rivais. O 
Inter começou a ser mapea-
do, com Rodrigo Dourado à 
frente da defesa, uma mar-
cação mais próxima ao gol 
de Marcelo Lomba, as joga-
das entre Moisés e Patrick no 
lado esquerdo e a predileção 

pela jogada aérea.
Como a situação virou 

em seu favor, Abel está mais 
atento. A questão psicológi-
ca também entra em pauta. 
Não há espaço para deslum-
bramento no vestiário. É pre-
ciso encarar o próximo rival 
com respeito. E só ele. Até 
que acabe o confronto. “Jo-
garemos contra um adver-
sário muito bem trabalhado, 
está com o treinador há um 
bom tempo. O jogo difícil 
para nós é esse. Vamos nos 
preparar para quarta-feira. 
Cada vez será o próximo 
jogo”, diz o treinador.

CONFIANÇA
A preocupação de Abel 

não aponta para problemas 
internos. Longe disso. A cada 
entrevista, enaltece a força 
do grupo e a dedicação em 
busca dos objetivos. Seja dos 
mais experientes, acostuma-
dos à badalação e pressão, 
ou mesmo dos garotos.

O treinador celebra a 
maturidade do grupo, que 
superou a saída surpreen-
dente de Eduardo Coudet 
e as eliminações na Liber-
tadores e Copa do Brasil. O 
volante Patrick admite que a 
possibilidade de título povoa 
o imaginário de todos, mas 
destaca justamente a experi-
ência de Abel para lidar com 
este momento.

“Existe o pensamento 
que podemos ser campeões. 
Mas respeitamos o momen-
to. Temos brigado na parte 

Foto: RicaRdo duaRte

Yuri Alberto, Praxedes, Patrick e Edenilson comemoram gol

DECISÃO. Abel cuida para que deslumbramento passe longe do vestiário colorado

Durcesio Mello segura o rojão que se
transformou o Botafogo

Foto: VitoR SilVa

DA REPORTAGEM

Em 15 dias que mais pa-
receram 15 meses, Durcesio 
Mello viveu o Botafogo desde 
o momento em que acordou 
até a hora de ir dormir. Com 
cobranças da torcida até por 
mensagens no celular, o pre-
sidente tenta reestruturar 
o clube em meio à iminen-
te queda para a Série B do 
Brasileirão, que pode gerar 
perda de R$ 100 milhões em 
receitas nos cálculos do man-
datário.

Na primeira entrevis-
ta exclusiva desde que foi 
empossado no último dia 4, 
Durcesio falou sobre o pla-
nejamento para a próxima 
temporada e a expectativa 
sobre a S/A, que já foi maior. 
O presidente, talvez um dos 
botafoguenses mais otimis-
tas nesse momento de tur-
bulência, ainda acredita, mas 
diz não contar mais com o 
projeto clube-empresa e está 
atrás de dinheiro novo.

“Estou em algumas ne-
gociações avançadas, mas 
nada finalizado. Então só 
posso contar com o dinheiro 

depois. Porque eu não vou fi-
car contando mais com a S/A, 
pode ser até que a S/A saia 
antes do que eu espero, mas 
eu não vou mais contar. No 
ano passado, eu era muito 
otimista, mas eu não estava 
participando diretamente do 
processo. E acabei pagando 
um preço alto, porque todo 
mundo cobra isso até hoje 
de mim. Eu falei que ia sair 
em julho, em setembro, em 
outubro, e não saiu. E agora 
nós estamos no plano B, que 
é completamente diferente”.

Ainda com a esperança 
pela permanência na Série A, 
Durcesio aguarda o diretor 
de futebol nos próximos dias 
para definir o planejamento 
do Botafogo. O rebaixamen-
to é praticamente inevitável 
e, se confirmado, vai ditar 
mudanças no departamen-
to, como a decisão de quais 
jogadores deixarão o clube. 
Com confiança no trabalho 
do técnico Eduardo Barro-
ca, o presidente gostaria de 
mantê-lo por mais tempo, 
mas garante que o novo diri-
gente é quem baterá o mar-
telo.

CRISE SEM FIM

Presidente prevê perda 
de R$ 100 mi caso
Botafogo seja rebaixado

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O técnico do Sinop, 
Rubem Xavier Junior, o Bill, 
disse em entrevista ao site 
Só Notícias que está surgin-
do entre os jogadores novos 
possíveis casos de Covid-19, 
que ainda estão esperan-
do os resultados de exames 
para confirmação. O Galo es-
treia nesta quarta-feira (20), 
às 15h, no Estádio Gigante 
do Norte, diante do Águia 
Negra, atual bicampeão sul-
-mato-grossense.

“Estou lutando contra o 
tempo. Pode ter atletas com 
Covid, ainda não fizeram tes-
te. Temos um tanto de no-
mes, mas não consigo pre-
cisar. Estamos em uma faca 

de dois gumes”, explicou o 
treinador. Entre os nomes 
prováveis, ainda esperando 
os exames para liberação, Bill 
espera contar com o novo 
contratado, o zagueiro Hia-
go; e com os pratas da casa, 
o goleiro Pedro, atacante Iris-
mar e os meias Elber e Ericon 
Natan. Por outro lado, o clu-
be oficializou a contratação 
do defensor Cristian Paulo, 
24 anos, que já está regulado 
no Boletim Informativo Diá-
rio (BID) da CBF.

CRISE NO RIVAL
Apesar de os sul-mato-

-grossenses serão os atuais 
bicampeões estaduais, es-
tão passando por uma crise 
interna. O técnico Rodrigo 
Cascca está fora da equipe 

Sinop fez uma participação abaixo do esperado na
edição 2019 da Copa Verde

COPA VERDE 2020

Sinop investiga casos de Covid entre 
jogadores antes da estreia

Foto: diVulgação

Foto: diVulgação

DA REPORTAGEM

Luciano voltou a treinar 
no campo do CT da Barra 
Funda na segunda-feira. Em 
recuperação de inflamação 
na perna esquerda, o atacan-
te do São Paulo ainda não 
atuou em 2021 e pode retor-
nar contra o Inter, na briga 
direta pela liderança do Bra-
sileirão. O Tricolor ainda está 
no topo, com 57 pontos, um a 
mais que os gaúchos.

O atacante esteve jun-
to dos reservas da partida 
contra o Athletico, no último 
domingo, e fez as atividades 
sem restrições. Logo depois, 
ele seguiu as atividades no 
Reffis, o centro de recupe-
ração do clube. Os titulares 
fizeram um trabalho regene-
rativo na parte interna do CT.

Vice-artilheiro do São 
Paulo na temporada, com 15 
gols, Luciano não atuou nos 
últimos quatro jogos. O Tri-
color não venceu nenhuma 
destas partidas (duas derro-
tas e dois empates). m sua 
ausência, Tchê Tchê, Pablo e 
Vitor Bueno foram testados.

A ausência certa en-
tre os titulares é Arboleda. O 

zagueiro recebeu o terceiro 
cartão amarelo e cumprirá 
suspensão. Léo e Diego Cos-
ta disputam a vaga. Juanfran, 
que saiu com dores no braço 

SÃO PAULO

Luciano treina no campo e pode
ser novidade contra o Inter

Atacante se recupera de inflamação na perna esquerda

esquerdo contra o Athletico, 
não deve ser problema para 
quarta. Com isso, o prová-
vel São Paulo para enfrentar 
o Internacional tem: Tiago 

por conta de divergência 
sobre o elenco junto ao pre-
sidente, Iliê Vidal. Por isso, 

Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Diego Costa (Léo) e Reinaldo; 
Luan, Gabriel Sara, Daniel Al-
ves e Igor Gomes; Brenner e 
Luciano (Tchê Tchê).

o Águia Negra enfrentará o 
Galo comandado pelo geren-
te de futebol, Roney Pereira.

de cima desde 2018. O gru-
po se manteve firme, uni-
do, com alguns ajustes, mas 
sempre com foco. Preparar a 
cabeça, jogo a jogo. O profes-
sor Abel é vencedor, já passa 

esta sensação. É continuar 
neste ritmo e trabalhar com 
humildade para seguir o ob-
jetivo”, afirma Patrick.

A provável escalação 
tem: Marcelo Lomba; Ro-

dinei, Lucas Ribeiro, Víctor 
Cuesta e Moisés; Rodrigo 
Dourado, Edenilson, Patrick, 
Praxedes e Caio Vidal; Yuri 
Alberto.

O Colorado enfrenta 

o São Paulo hjoje, às 20h30, 
no Morumbi. O jogo vale a 
liderança do Brasileirão. Os 
gaúchos estão em segundo 
lugar na tabela com 56 pon-
tos, um atrás do Tricolor.
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DA REPORTAGEM

Uma operação integra-
da desativou cinco garimpos 
ilegais na Floresta Amazô-
nica na região de Aripuanã. 
Durante a ação, Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
(Sema), Força Nacional, Bata-
lhão de Polícia Militar de Pro-
teção Ambiental (BPMPA) e 
Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais (BOPE) inutili-
zaram 11 motores estacioná-
rios para impedir a retomada 
da exploração ilegal de ouro.

Os profissionais tam-
bém vistoriaram e inutiliza-
ram 50 barracos utilizados 
como ponto de apoio pelos 
infratores. Pertences e uten-
sílios domésticos foram re-
tirados dos locais para que 

CRIME AMBIENTAL

Operação integrada
desativa garimpos
ilegais em Aripuanã

Além dos barracos, também foram inutilizados 11
motores estacionários

Foto: Sema-mt

não fossem consumidos pelo 
fogo. A operação realizada 
ao longo na última semana 
também resultou na apreen-
são de três máquinas esca-
vadeiras, um gerador, duas 
bombas d’água, três motos-
serras e diversas ferramentas. 
As máquinas foram removi-
das do local e enviadas para 
Cuiabá.

O proprietário de uma 
das áreas estava presen-
te no local e foi conduzido 
para a delegacia pelo crime 
ambiental e por porte ilegal 
de arma de fogo. Das cinco 
áreas fiscalizadas, duas ain-
da estavam em pleno fun-
cionamento. O Comando da 
Polícia Militar em Aripuanã 
também ofereceu todo apoio 
necessário.

Começa a distribuição de doses
da vacina aos grupos prioritários
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso começou a distribuir, 
nesta terça-feira (19), 126.160 
doses da vacina Coronavac 
que irá contemplar 60.074 
pessoas no estado. O estado 
deu início, na noite de segun-
da (18), ao Plano Nacional de 
Imunização (PNI) contra a 
Covid-19. 

Em ato simbólico, no 
Hospital Metropolitano, em 
Várzea Grande, 10 profissio-
nais que atuam na linha de 
frente da pandemia no es-
tado receberam a primeira 
dose do imunizante Corona-
vac. 

O imunizante foi enca-
minhado para os 141 municí-
pios nas primeiras horas de 
ontem.

Enquanto não há a 
confirmação da quantidade 
total de doses a ser enviada 
aos estados, a equipe da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) alinha estratégias 
para a logística de vacina-
ção, reforçando que, havendo 
qualquer alteração no Plano 
Nacional de Imunização, o 
plano estadual se adequará à 
mudança.

De acordo com o dire-
cionamento do Ministério da 
Saúde, nesta primeira fase 
serão vacinados prioritaria-
mente pessoas idosas insti-
tucionalizadas com 60 anos 
ou mais, pessoas com defici-
ência institucionalizadas, in-
dígenas aldeados, e trabalha-
dores da saúde que atuam na 
linha de frente do combate 
ao coronavírus.

A princípio, a SES-MT 
deverá analisar a quantidade 
de vacinas pelo número de 

pessoas desse grupo, já que 
o total enviado nesse mo-
mento para o Estado não é 
suficiente para atender toda 
a demanda. Segundo o se-
cretário estadual de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, os mu-
nicípios vão saber quantas 

Foto: marcoS Vergueiro

Lotes de vacina da Coronavac em Mato Grosso

CONTRA COVID-19. MT deu início, na noite de segunda, ao Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a doença

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
de Mato Grosso alerta para 
tentativas de golpe que 
estão sendo praticadas no 
estado utilizando nomes 
de Promotores de Justiça 
para obtenção de vanta-
gens financeiras. Boletins 
de ocorrência já foram re-
gistrados para identifica-
ção dos criminosos.

O criminoso liga para 
instituições e órgãos pú-
blicos, como Câmaras e 
Prefeituras, e se identifica 
como sendo Promotor de 
Justiça. Diz que precisa 
se dirigir à cidade a tra-
balho e solicita à pessoa 
que atendeu a ligação que 
contrate um motorista 
para atendê-lo.

Após as tratativas, so-
licita os dados bancários 
da eventual vítima (o mo-
torista), depois entra em 
contato com ela e afirma 
ter efetuado depósito em 
valor superior ao ajusta-
do, por erro da secretária. 
Então pede ao motorista 
a devolução do numerá-
rio mediante depósito em 
sua conta corrente, com 
urgência. Pelo menos uma 
pessoa já foi vítima do gol-
pe em uma cidade do in-
terior, sofrendo prejuízo 
financeiro. O Ministério 
Público Estadual esclarece 
que Promotores de Justi-
ça não ligam solicitando a 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O Corpo de Bombei-
ros resgatou duas araras-
-canindé em Guarantã do 
Norte. 

Criminoso liga para instituições e órgãos públicos

MATO GROSSO

MP alerta para tentativas de golpe 
usando nome de promotores

GUARANTÃ DO NORTE

Bombeiros resgatam duas araras

Foto: DiVulgação

Na primeira ocorrên-
cia, foi resgatada uma ave 
adulta com um ferimento 
aparente na asa. 

Já a segunda, um fi-
lhote, não apresentava ne-
nhum ferimento. 

contratação de motoristas, 
não efetuam depósitos em 
contas de particulares a 
pretexto de cumprir agen-
das oficiais e nem solici-
tam devolução de valores.

Se alguém for conta-
tado pelo falsário, deve to-
mar os devidos cuidados e 
denunciar imediatamente 
ao Ministério Público Es-
tadual por meio da Ouvi-

doria, que pode ser aces-
sada pelo Portal do MPMT 
(www.mpmt.mp.br), pelo 
endereço ouvidoria@
mpmt.br ou pelo Telefone 
127.

De acordo com a as-
sessoria, ambas as aves 
foram resgatadas, enca-
minhadas para um vete-
rinário para receberem o 
tratamento necessário e 
ficarem em observação. 

Após avaliação, tra-
tamento e observação, as 
aves serão encaminhadas 
à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente (Sema) 
para supervisão e reinser-
ção no seu habitat natural.

doses vão receber. O estado 
separou as doses para a po-
pulação indígena e as de-
mais foram rateadas propor-
cionalmente pelos números 
informados pelo Ministério 
da Saúde.

O envio obedecerá ao 

Plano Estadual de Operacio-
nalização da Vacinação, que 
será executado pela SES-MT, 
em parceria com a Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica (Sesp), além das Polícias 
Federal e Rodoviária Federal 
e o Ministério da Defesa.

Nos casos em que for 
necessário, o Centro Inte-
grado de Operações Aéreas 
(Ciopaer) disponibilizará seis 
aeronaves de sua frota para 
dar celeridade à distribuição.

Os imunizantes serão 
encaminhados para 14 polos 

regionais, que serão a ponte 
de distribuição para os de-
mais municípios, conside-
rando a quantidade de doses 
enviada pelo Ministério da 
Saúde. A vacinação seguirá o 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI).
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Sefaz doou e incorporou R$ 2,76
milhões em mercadorias apreendidas
ASSESSORIA
DA IMPRENSA

A Secretaria de Fa-
zenda doou para vários 
órgãos públicos e incorpo-
rou ao seu patrimônio em 
2020, bens e mercadorias 
no valor estimado de R$ 
2.762.62,58. O levantamen-
to é da Coordenadoria de 
Mercadorias Apreendidas 
(CMAP) da Sefaz-MT. Esses 
produtos foram apreendi-
dos em ações de fiscaliza-
ções e abandonadas por 
decurso de prazo de seus 
proprietários, que não re-
colheram os tributos e 
multas devidas. Desse to-
tal, R$ 2.325.922,63 foram 
destinados às secretarias e 
órgãos públicos estaduais; 
e mais R$ 436.539,95 foram 
incorporados ao patrimô-
nio da Sefaz-MT pela Co-
ordenadoria de Patrimô-
nio, Mobiliária, Materiais e 
Transportes (CMPT).

“Existe todo um pro-
cedimento legal para fa-
zermos as doações. A Sefaz 
não doa diretamente a en-
tidades privadas ou pesso-
as físicas. Os repasses são 
feitos às secretarias e ou-
tros órgãos públicos me-
diante pedidos, de acordo 
com a disponibilidade e 
liberação dos produtos, 
cumpridos os prazos le-
gais”, afirma o secretário 
de Fazenda em exercício, 
Kleber Geraldino dos San-
tos.

LEI
De acordo com a lei 

nº 7.098, o produto apreen-
dido é considerado aban-
donado após 90 dias de 
sua apreensão, sem que 
tenham sido recolhidos os 
valores devidos ao Fisco es-

tadual, ou esgotados todos 
os recursos administrati-
vos e judiciais interpostos 
pelo proprietário das mer-
cadorias. Produtos com 
prazo de validade inferior 
a 90 dias (a maioria gêne-
ros alimentícios), podem 
ser doados à Secretaria de 
Trabalho, Assistência So-
cial e Cidadania (Setasc) 
para que sejam destinados 
à outras instituições sociais 
e não sejam destruídos.

“Tecnicamente nós 
fazemos destinação de 
mercadoria abandonada 
por decurso de prazo. A lei 
fala que o prazo do aban-
dono tácito se dá após 90 
dias da apreensão. Só que 
se o contribuinte abrir um 
contencioso, apresentar 
um questionamento, tan-
to em nível de Secretaria 
de Fazenda como na justi-
ça, esse prazo é suspenso. 
Confirmada a condição de 
abandono, a Secretaria de 
Fazenda pode doar, incor-
porar ao patrimônio, leilo-
ar, ou ainda destinar o pro-
duto como premiação de 
programas de cidadania 
fiscal”, explica o coordena-
dor da CMAP, Erivaldo Go-
mes de Carvalho Jr.

DISTRIBUIÇÃO
A Secretaria de Tra-

balho, Assistência Social 
e Cidadania (Setasc) foi o 
órgão que mais recebeu 
doações: R$ 1.832.406,18. A 
maioria dos bens doados 
foram confecções, calça-
dos, produtos de cama e 
mesa, além de produtos 
de higiene e cosméticos. 
Esses produtos foram pos-
teriormente repassados 
a entidades sociais e fi-
lantrópicas cadastradas 

Depósito de mercadorias apreendidas pela Sefaz

SÓ NO ANO PASSADO. Doações são feitas somente para órgãos públicos
Foto: AdemAr AndreolA

naquela secretaria. Já a 
Secretaria de Agricultu-
ra Familiar (Seaf) recebeu 
R$ 318.470 em sementes, 
adubos, defensivos agríco-
las e equipamentos. Para 

a Secretaria de Segurança 
Pública (Sesp) foram do-
ados R$ 175.046,45. Entre 
os equipamentos repassa-
dos à SESP estão câmeras 
de vídeo monitoramento, 

smartphones e equipa-
mentos para o setor de tec-
nologia da informação (TI).

Os R$ 436.539,95 em 
bens incorporados pela 
CMPT, dizem respeito à 

equipamentos na área de 
TI, além   smartphones, 
encaminhados principal-
mente aos postos de fis-
calização para ajudar nas 
operações.


