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SÃO 60% DO TRÁFEGO

Programa
fi nancia
agropecuária
com 1,7 bilhão
O setor agropecuário brasileiro re-
cebeu, por meio do Programa Cré-
dito Rural, do BNDES, criado em 
março de 2020, fi nanciamentos no 
montante de R$ 1,7 bilhão no ano 
passado. Desse total, R$ 1,5 bilhão 
foram referentes ao plano safra 
2020/2021. Segundo o BNDES, o 
objetivo do programa é garantir 
perenidade na oferta de crédito 
para produtores rurais.        Página  -4

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

INTER

Garantia
de G-4 e
chance de
título

A cada rodada, o Inter 
se aproxima do sonhado título 
do Brasileirão. Na melhor das 
hipóteses, pode vir até mesmo 
no fi nal de semana, com duas 
rodadas de antecedência. Mas 
o que está mais ao alcance no 
momento é a garantia da vaga 
na fase de grupos da Libertado-
res. A matemática virou aliada. 
A equipe não perde há 12 jogos 
– 9 vitórias e 3 empates no 
período.                Página - 6

DIVULGAÇÃO

ZÉ DO PÁTIO

O Ministério Público Estadual entrou com ação contra o prefeito Zé do Pátio e duas empresas 
do ramo farmacêutico por compras de medicamentos sem licitação, com direcionamento e por 
valores acima do mercado em Rondonópolis. Na ação, o MPE pede o bloqueio e a devolução de 
R$ 277,3 mil pelo prefeito.                                          Página -8

GAZETA DIGITAL

DEVOLVER GRANA AOS COFRES

Embora sejam maioria – 59% - no trecho sob concessão da 
BR-163, em Mato Grosso, os veículos de carga tiveram parti-
cipação em apenas 1/3 dos acidentes com vítimas em 2020. 
Levantamento aponta que os motociclistas são os que mais se 
envolvem em ocorrências com feridos e mortos.            Página -3

Ocorrências com caminhões
representam 1/3 na BR-163



A Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
realizou audiência pública sobre a troca do 
modal de transportes para Cuiabá e Várzea 
Grande, na verdade, destroca, já que é a se-
gunda vez que o faz. Em setembro de 2011, no 
mesmo ambiente e com características simi-
lares na sua realização, se discutiu a troca do 
BRT pelo VLT e, agora, em fevereiro de 2021, 
acrescida da participação virtual, a retomada 
do projeto original do BRT em lugar do VLT.

Estando presente nas duas oportunidades, 
constatei que perdeu-se tempo e oportunida-
des de desenvolvimento para as duas cidades 
e suas populações, afinal já se vão 10 anos do 
irresponsável abandono do projeto original de 
BRT, que detinha a aprovação técnica e os re-
cursos financeiros para a sua implantação.

Os enredos das duas audiências foram 
semelhantes, ou seja, anunciadas como uma 
discussão técnica, informativa e esclarece-
dora para a opinião pública, na prática trans-
correram de forma dirigida e restrita a con-
veniências políticas. Pouco se falou, técnica 
e efetivamente, dos modais BRT (rodoviário) 
e VLT (ferroviário) enquanto soluções moder-
nas e eficientes para o transporte público da 
população, restringindo-se à adoção de lados 
contrários e a favor, tendo os defensores da 
mudança para VLT reativado torcida organi-
zada. O tempo e os prejuízos confirmaram o 
alerta que eu fizera naquela primeira audiên-
cia de que a obra do VLT não ficaria pronta no 
prazo e que os seus custos seriam bem mais 
elevados do que aqueles apresentados à épo-
ca, além da fragilidade da justificativa técni-
ca argumentada pela consultoria contratada. 
Neste ponto, cabe um desagravo ao arquiteto 
e urbanista Rafael Detoni a quem tentam in-
devidamente atribuir contradição, já que ele 
sempre se pautou pelos estudos técnicos que 
concluíram pelo BRT como a solução mais 
apropriada para Cuiabá e Várzea Grande con-
siderando as suas realidades e potencialida-
des.

Não se deve insistir na discussão de qual 
modal é melhor sem considerar a realidade e 
a efetiva necessidade dos dois sistemas muni-
cipais e o intermunicipal.

Acertou o governador Mauro Mendes ao 
acolher a conclusão dos estudos técnicos de 

que a retomada do projeto do BRT terá menor 
custo para o Estado e para o usuário, que terá 
um modal eficiente com uma tarifa menor. 
Assim como acertaram os deputados estadu-
ais em aprovar com celeridade a autorização 
para sanar essa cicatriz e a Prefeitura de Várzea 
Grande, que entendeu a oportunidade em fa-
vor de seus munícipes.

Outro fato é que os recursos investidos em 
viadutos e trincheiras não serão desperdiça-
dos, já que servirão ao BRT e atendem à toda 
população. Ainda, o governo discute na justiça 
a recuperação da outra parte do dinheiro pú-
blico gasto em componentes do VLT.

Em outra análise, entre a audiência da AL 
de 2011 e a de 2021, a maior diferença foi exa-
tamente a coragem do governante decidir um 
assunto polêmico com isenção e justificativas 
efetivamente técnicas, tendo como motivador 
a preservação do interesse público e não a cor-
rupção. Afinal, o Estado de Mato Grosso é o to-
mador dos recursos junto à Caixa Econômica e 
é quem irá pagar por eles.

A proposta de realizar um plebiscito, fei-
ta pelos contrários à solução encontrada pelo 
governo, soa como delegar para a população 
aquilo que é obrigação e responsabilidade dos 
agentes e instituições públicas existentes.

Também, considerando o disposto na 
Constituição Estadual, é de se questionar se a 
obra de implantação de um modal de trans-
porte restrito a trechos em dois municípios, ca-
racteriza-se como impactante para o destino 
de todo Mato Grosso, exigindo que todos os 141 
municípios sejam proporcionalmente ouvidos. 
Assim como mobilizar a Justiça Eleitoral para 
fazê-lo, em até 90 dias, a contar da aprovação 
pela Assembleia Legislativa, que também de-
mandaria um outro tempo anterior para trami-
tar e decidir, sendo que mesmo que se tenha o 
número de deputados exigido para apresentar 
a proposta, estão também previstos constitu-
cionalmente os requisitos para justificar a re-
alização de um plebiscito. Caso contrário, será 
mais tempo perdido e prejuízo.

CARLOS BRITO É SECRETÁRIO ADJUNTO 
DA CASA CIVIL DE MT

Não há tempo a perder

Intervenção do usuário
o anexo um pequeno texto dizendo que 
o usuário iria ver coisas nunca vista an-

tes entre os famosos 
personagens, não é 
mesmo? Por conta dis-
so um monte de gente 
se apressou em clicar 
sobre o anexo, recla-
mando de “não ter fun-
cionado”.

Esses não foram os 
primeiros vírus que contaram com a in-
tervenção humana, mas estão entre os 
primeiros mais, digamos, “populares” 
do segmento. Depois deles a maior par-
te dos vírus utiliza a persuasão como 
forma de infectar dispositivos, visto 
que, por mais que se tente mudar essa 
realidade, o usuário segue sendo o pon-
to mais fraco na segurança do mundo 
tecnológico.

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 quiser!

Desde que a tecnologia existe a regra de ouro é o cuidado. 
Disquetes, em temos remotos, eram os grandes propagadores 
de vírus. Hoje em dia cartões de memória e pen drives também 
colocam o usuário em risco, mas na maioria das vezes um bom 
antivírus resolve o problema. A intervenção humana, porém, 
deixa o software de segurança em uma situação mais complicada 
e, infelizmente, não são raros os casos em que o usuário desativa 
a proteção para que ela “pare de incomodar”, sendo que o aplica-
tivo está, justamente, tentando evitar problemas.

CLIC 
FINAL 

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

Vinte e tantos anos atrás os norte-
-americanos começaram a contaminar 
seus computadores 
tentando abrir um 
arquivo recebido via 
internet com nome 
de Love Letter (carta 
de amor, em tradu-
ção direta). Mas ao 
invés do romantis-
mo esperado a ação 
trazia vírus para o equipamento. Esta-
va ganhando força uma nova forma de 
contaminação, sem a necessidade de 
manobras mirabolantes para que o ví-
rus fizesse seu “serviço” de forma auto-
matizada, afina, passa-se a contar com a 
intervenção do usuário.

Por aqui a variante do vírus, bati-
zada de carta de amor (lógico) não fez 
tanto estrago. Ainda estávamos “atrasa-
dos” no que diz respeito à tecnologia, a 
situação já estava famosa e o vírus não 
se espalhou tanto, mas ainda assim cau-
sou alguns prejuízos.

Outro vírus, porém, fez um baita su-
cesso em solos tupiniquins, por volta 
da virada do milênio: o “Branca de Neve 
pornô”. Acho que não preciso dizer que 
o vírus, enviado automaticamente por 
quem se contaminava, trazia junto com 

CARLOS BRITO

Ouro, prata, platina, cobre, ferro, níquel, zinco, nió-
bio, cassiterita, titânio, bauxita —muitos são os minerais 
que se acredita existirem em quantidades economica-
mente viáveis nas 723 terras indígenas do Brasil, que 
cobrem mais de 13% do território nacional. A cobiça que 
despertam é compreensível.

Levantamento da Associação Brasileira de Empre-
sas de Pesquisa Mineral destaca que 190 das 379 terras 
indígenas homologadas em domínio amazônico con-
tam com algum tipo de processo minerário. Seriam ao 
todo 4.050 casos na Agência Nacional de Mineração.

Estudo de 2013 do Instituto Socioambiental indi-
cava 4.220 processos referentes a 152 áreas no Brasil 
todo. São 104 direitos já titulados (concessões de lavra, 
por exemplo) e 4.116 interesses minerários registrados 
(como pedidos de pesquisa). Metade das requisições 
diz respeito à exploração de ouro.

Não estranha, assim, haver grande pressão para 
que enfim se regulamente nesses locais, em definitivo, 
uma atividade que hoje só se exerce precária ou ilegal-
mente, como nos garimpos clandestinos. Insuflada por 
ideia fixa do presidente Jair Bolsonaro, a bandeira se 
desfraldou na forma de um controverso projeto de lei, 
agora incluído entre as prioridades do Planalto.

O regulamento proposto contempla algumas exi-
gências constitucionais, como a oitiva das comunida-
des indígenas afetadas e sua participação nos resul-
tados, além da autorização prévia do Congresso. Nem 
por isso afasta a perspectiva de insegurança jurídica, na 
medida em que afronta a letra e o espírito da Carta na 
questão. A Constituição diz expressamente que o usu-
fruto das terras é exclusivo das comunidades e que não 
pode haver lavra sem ouvi-las.

Pressupõe-se que tenham direito de veto, como de 
resto preconiza a convenção 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, 
ao tratar de consentimento para medidas e atividades 
que as afetem. O projeto, entretanto, descarta o poder 
de veto ao falar em processo de consulta.

Não se pode esquecer que a exploração de miné-
rios pode ocasionar graves danos ambientais à popu-
lação local. Além disso, o influxo repentino de dinheiro, 
ensinam casos de processos atabalhoados como o da 
usina Belo Monte, pode deflagrar conflitos e considerá-
vel desagregação social.

O empenho do governo Bolsonaro na matéria tem 
alta probabilidade de revelar-se contraproducente. A 
medida atrairá a crítica internacional e, assim, tende a 
espantar empresas zelosas de sua imagem

Editorial

Ouro de tolo

NOVA XAVANTINA
Boletim Informativo n° 337 trouxe um 

panorama da situação epidemiológica da Co-
vid-19 em MT. O documento mostra que Nova 
Xavantina é o único município do estado que 
configura na classificação de risco “alto” para 
o novo coronavírus. Ainda de acordo com in-
formações do Boletim, 10 municípios estão 
classificados com risco “moderado”: Rondo-
nópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, 
Sinop, Primavera do Leste, Barra do Garças, 
Nova Mutum, Cáceres e Juara. Outros 130 mu-
nicípios estão na classificação “baixo”.

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!

FORNECIMENTO
RESTABELECIDO
O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Car-

valho negou que tenha qualquer pretensão em 
disputar a eleição de 2022 para o Congresso. Ele 
é braço direito e amigo pessoal de Mauro Men-
des. Filiado ao DEM, chegou a ser cotado para 
uma possível disputa para ser prefeito da Capital 
na eleição do ano passado. “Eu não tenho preten-
são política nenhuma, e para nenhum cargo. Seja 
deputado estadual, federal, senador, governador. 
Minha pretensão é terminar [a gestão] junto ao 
governador e voltar para as minhas empresas 
que é o que fiz a vida toda”, garantiu.

Crédito: Corpo de Bombeiros

IMAGEM DO DIA

O regulamento proposto contempla 
algumas exigências constitucionais, 
como a oitiva das comunidades indí-
genas afetadas e sua participação nos 
resultados, além da autorização prévia 
do Congresso

“ “ Uma sucuri de aproximadamente 7 metros foi capturada depois de atacar 
e matar um cachorro em Várzea Grande. De acordo com o Corpo de Bom-
beiros, moradores ligaram pedindo socorro e informaram que a cobra estava 
atacando um cachorro em uma região de mata. A situação ocorreu no bairro 
Parque do Lago. Quando os bombeiros chegaram, perceberam que a cobra 
era de grande porte e que o cachorro atacado por ela já estava morto. A su-
curi foi capturada e colocada em um tambor em segurança. Em análise, os 
bombeiros perceberam que ela não tinha ferimentos e estava saudável.
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Zé do Pátio pode ter de devolver 
R$ 277 mil aos cofres públicos
DA REPORTAGEM
RD News

O Ministério Público 
Estadual (MPE) entrou com 
ação contra o prefeito José 
Carlos do Pátio (SD) e duas 
empresas do ramo farma-
cêutico por compras de me-
dicamentos sem licitação, 
com direcionamento e por 
valores acima do mercado 
em Rondonópolis. Na ação, 
o MPE pede o bloqueio e a 
devolução de R$ 277,3 mil 
pelo prefeito. A ação é assina-
da pelo promotor de Justiça 
Wagner Antonio Camilo e foi 
distribuída à 2ª Vara Especia-
lizada da Fazenda Pública de 
Rondonópolis. Ainda não há 
decisão sobre os pedidos fei-
tos pelo MPE. Além de Pátio, 
é requerido o bloqueio de R$ 
178,4 mil da Stock Comercial 
Hospitalar Ltda e outros R$ 
48,9 mil da Farma Produtos 
Hospitalares Ltda.

Para o MPE, houve 
“dano concreto ao erário mu-
nicipal, em compras de me-
dicamentos efetuados pelo 
requerido José Carlos Jun-
queira de Araújo em sua pri-
meira gestão como prefeito 
municipal de Rondonópolis”.

A promotoria recebeu 
denúncia anônima de que a 
Farma e a Stock teriam sido 
beneficiadas em licitações na 

modalidade pregão presen-
cial feitas pela prefeitura em 
2011. No total, três licitações 
lançadas em 2011 teriam sido 
alvo das fraudes.

“Acontece, excelência, 
que solicitada uma perícia ao 
Centro de Apoio Operacional 
(CAO) do Ministério Público 
Estadual, a robusta perícia 
apontou uma série de graves 
irregularidades que conspur-
caram a lisura das contrata-
ções supramencionadas, e 
que sobretudo demonstra-
ram os prejuízos causados 
pelas fraudes cometidas pe-
las empresas supramencio-
nadas, com a complacência 
do gestor municipal, que não 
adotou as cautelas necessá-
rias para impedir a sua con-
sumação”, diz trecho da ação.

Foi feita uma perícia 
contábil, que identificou que 
foram compradas das duas 
empresas itens faturados 
em quantidades superiores 
àquelas autorizadas pelo pre-
gão, com valores superiores, 
“tipificando-se assim, com-
pras sem licitação e direcio-
nadas para o favorecimento 
das contratadas”. Há ainda 
itens faturados que não es-
tavam no mapa da licitação. 
O MPE consultou o Banco de 
Preços em Saúde para cons-
tatar que houve, suposta-
mente, superfaturamento.

DANOS AO ERÁRIO. Prefeito de Rondonópolis é acusado de superfaturar remédios
Foto: Divulgação

Prefeito reeleito em 2020 deve responder por superfaturamento

Quem optar pela cota única tem até hoje para pagar

‘Se uma categoria conquista, outras vão entrar nessa briga’ 
caso aulas presenciais sejam retomadas,

haverá paralisação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Vence nesta quarta-
-feira (10) o prazo para o pa-
gamento em cota única do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) com descon-
to de 17% em Nova Mutum. 
A opção vale para os contri-
buintes que optarem pelo 
sistema de emissão das guias 
online através do portal ofi-
cial do Município (www.nova-
mutum.mt.gov.br).

O contribuinte poderá 
optar por três datas de paga-
mento em cota única, sendo 
a primeira opção para 10 de 
fevereiro. Tem ainda outras 
duas opções de pagamento 
para emissão das guias onli-
ne em cota única, sendo 15% 
de desconto em 10 de março 
e 12% de desconto para 12 de 
abril. A estimativa da Secreta-
ria de Finanças e Orçamento 

DA REPORTAGEM

Corroborando com a 
análise do governador Mau-
ro Mendes, o deputado esta-
dual Dilmar Dal Bosco, líder 
do executivo na Assembleia, 
afirmou que não é possível 
igualar a alíquota dos poli-
ciais militares à das forças 
armadas, o que a diminuiria 
de 14 para 9,6%. Segundo o 
parlamentar, se isso for con-
cedido aos militares, outras 
categorias também irão rei-
vindicar.

Segundo Dilmar, Go-
verno e Assembleia elege-
ram a taxação de 14% porque 
este foi o valor mínimo exi-
gido pelo governo Federal. 
“[Se der] uma diferença para 
uma categoria, e aí, como vai 
fazer o bombeiro, como vai 
fazer a Polícia Civil, como vai 
fazer o socioeducativo? A po-
lícia penal hoje? Como que 

é arrecadar entre 60 e 70% do 
valor lançado com as três op-
ções de pagamento em cota 
única. O montante lançado 
para 2021 gira em torno de R$ 
11 milhões.

Conforme a Secretária 
Terezinha Arissava o intuito 
da prefeitura é incentivar os 
contribuintes a acessarem as 
plataformas digitais disponí-
veis. “Estamos com essa no-
vidade, é uma situação que 
gera comodidade e agilida-
de aos nossos contribuintes, 
além de ser um mecanismo 
que atualmente é usado por 
80% das pessoas”, destaca.

Os contribuintes que 
optarem pelo pagamento 
parcelado em seis vezes, de-
verão pagar a primeira parce-
la também no dia 12 de abril 
com 10% de desconto, sendo 
as demais sempre no dia 10 
do mês subsequente.

você vai fazer isso, começar 
abrindo regras?”, questio-
nou. “Quando você começa 
a abrir regras, aí não é uma 
lei consolidada em termos 
gerais”, completou.

Questionado sobre o 
mesmo assunto na última 
semana, Mauro Mendes afir-
mou que a discussão estava 
superada, e também fez a 
‘comparação’ entre servido-
res: “Respeito muito todos 
os nossos servidores, mas 
um professor ganha menos 
do que um policial militar. 
Então se vale para o militar, 
vale para o professor, vale 
para todo mundo. 

Agora, esse tema já foi 
superado. 

Nós temos que olhar 
para tantos problemas a 
serem resolvidos e vamos 
enfrentá-los para melhorar 
para todo mundo, inclusive 
para os servidores”, afirmou.

NOVA MUTUM

cota única: iPtU com 17% de
desconto vence nesta quarta

TODAS QUEREM

Dal Bosco diz ser impossível
diminuir alíquota dos policiais

DA REPORTAGEM

O Sindicato dos Traba-
lhadores no Ensino Púbico 
de Mato Grosso (Sintep/MT) 
aprovou a continuidade do 
estado de greve da categoria 
e a convocação imediata de 
uma paralisação em todo o 
Estado, caso o governo deci-
da retomar as aulas presen-
ciais sem vacina para toda a 
população.

Além disto, a categoria 
também exige que a Secre-
taria de Educação (Seduc) 
não mantenha qualquer for-
ma de trabalho presencial 
até que todos os profissio-
nais da educação e estudan-
tes estarem imunizados con-
tra a Covid-19 e garanta aos 
educadores todas as condi-
ções para o desenvolvimen-
to do trabalho remoto para 
atender de forma integral a 
todos os alunos.

A categoria também 
quer a imposição da Seduc 
em implantar o ‘Plantão Tira-
-Dúvidas’ presencial aos alu-

nos. “O governo deve estabe-
lecer de imediato mesa de 
negociação com o sindicato 
para tratar da pauta de rei-
vindicação e da campanha 
salarial”.

“O ponto principal é de 
que só há segurança de re-
torno se houver a imunização 
da população, caso contrário, 
é um risco muito grande. O 
prejuízo se concretiza com 
várias pessoas se contami-
nando. Até janeiro, tivemos 
30 profissionais da educação 
que faleceram, mesmo com 
atividades remotas, imagina 
com a retomada sem a imu-
nização”, declarou o presi-
dente.

Foram retomadas na 
segunda-feira (8), em todo 
a rede estadual, as aulas na 
modalidade de ensino não 
presencial, devido ao cresci-
mento de casos de Covid-19 
nas últimas semanas e, con-
sequentemente, a alta de-
manda por leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em 
Mato Grosso.

MAL COMEÇOU...

Sintep mantém
estado de greve

“Deve responder solida-
riamente no montante total o 
demandado José Carlos Jun-
queira de Araújo, pelo fato de, 
na condição de prefeito mu-
nicipal e ordenador das des-

pesas supramencionadas, 
não ter determinado as cau-
telas necessárias para impe-
dir o superfaturamento tanto 
de quantidades adquiridas 
de medicamentos, como dos 

preços pagos direcionada-
mente em prol do enrique-
cimento ilícito e privilegiado 
das firmas Farma e Stock, as 
quais devem ressarcir na me-
dida dos montantes individu-

almente por elas recebidos  
durante a execução viciada e 
fraudulenta da contratação 
nos lotes por elas vencidos 
dos pregões presenciais”, diz 
a ação.
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Programa Crédito Rural financia
agropecuária com R$ 1,7 bilhão
DA REPORTAGEM

O setor agropecuário 
brasileiro recebeu, por meio 
do Programa Crédito Rural, 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES), criado em mar-
ço de 2020, financiamentos 
no montante de R$ 1,7 bilhão 
no ano passado. Desse total, 
R$ 1,5 bilhão foram referentes 
ao plano safra 2020/2021.

Segundo o BNDES, o 
objetivo do programa é ga-
rantir perenidade na oferta 
de crédito para produtores 
rurais. Até agora, o banco 
concedeu empréstimos a 3,7 
mil produtores, em mais de 
5,2 mil operações.

Para consultas sobre 
esse programa e demais li-
nhas de apoio ao setor do 
agronegócio, o BNDES criou 
em seu site um portal que 
permite acesso a dados 
como volumes aprovados por 
porte de beneficiário, pro-
grama e agente financeiro, 
distribuição geográfica das 
operações, equipamentos fi-
nanciados, categoria estraté-
gica à qual o apoio pertence, 
como inovação, sustentabili-

dade ou irrigação.
Dados relativos ao ano 

safra 2020/21, que vai de ju-
lho de 2020 a junho de 2021, 
revelam que a maior parte 
dos beneficiários (cerca de 37 
mil ou o equivalente a 62,7% 
do total) está vinculada à 
agricultura familiar. O estado 
com maior quantidade de fi-
nanciamentos foi o Paraná.

O painel mostra tam-
bém que os principais pro-
gramas em volume, desde 
julho de 2020, são o Moder-
frota (com R$ 5,8 bilhões em 
aprovações), o Pronaf Inves-
timento (R$ 2 bilhões) e o 
BNDES Crédito Rural (R$ 1,5 
bilhão). Os interessados têm 
acesso ainda, no portal, a um 
ranking dos agentes finan-
ceiros, identificando aqueles 
que aprovaram os maiores 
volumes de recursos.

O Programa BNDES 
Crédito Rural é usado como 
alternativa aos programas 
agropecuários do governo 
federal, cujas taxas de juros 
são equalizadas pelo Tesouro 
Nacional.

De acordo com a ins-
tituição, um dos pioneiros 
no uso do programa BNDES 

Foto: Divulgação

R$ 1,5 bi foi referente ao plano safra 2020/21

EM 2020. Iniciativa do BNDES busca continuidade na oferta de crédito ao setor

Crédito Rural foi o agricultor 
Antônio Donizetti Primon, 
que tomou empréstimo de 
R$ 1,3 milhão na agência da 
Cresol Baser de Nova Espe-
rança, cidade próxima de Ma-

ringá, no Paraná. 
Ele vai investir na cons-

trução de um barracão para 
armazenar máquinas, equi-
pamentos e sementes em 
sua propriedade de Anauri-

lândia, Mato Grosso do Sul, 
em área de 726 hectares.

“Tenho um prazo bom 
e consigo administrar o pa-
gamento. Com isso, já posso 
pensar em investir em irri-

DA REPORTAGEM

A Caixa Econômica 
Federal já está pagando o 
abono salarial 2020/2021 – 
ano-base 2019 - para os traba-
lhadores nascidos de março a 
junho. Mais de 7,5 milhões de 
trabalhadores terão direito 
ao saque do benefício nessa 
etapa do calendário, totali-
zando mais de R$ 5,9 bilhões 
em recursos disponibilizados.

O dinheiro será deposi-
tado na conta corrente infor-
mada pelo trabalhador. Para 
quem não é cliente do banco, 
foi aberta uma conta pou-
pança digital, gratuitamente, 
a mesma usada para pagar o 
auxílio emergencial. 

As poupanças digitais 
podem ser movimentadas 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento de 
contas domésticas (água, luz, 
telefone e gás), boletos ban-
cários, compras com cartão 

DA REPORTAGEM

Dos 10,3 milhões de hec-
tares cultivados com soja nes-
ta safra em Mato Grosso, pou-
co mais de 1,15 milhão (11,2%) 
estavam colhidos até a última 
sexta. O número é muito bai-
xo se comparado ao terreno 
que já estava “ceifado” nesta 
mesma época do ano passado 
– mais de 4,58 milhões (44,5% 
do total) – e também à média 
histórica para o período, que 
gira em torno de 3,35 milhões 
de hectares (32,5% da área se-
meada). 

A lentidão é decorrente 
do atraso do cultivo das lavou-
ras, quando faltou chuva nas 
regiões produtoras e o crono-
grama do plantio foi compro-
metido.

DA REPORTAGEM

Se a região Nordeste 
de Mato Grosso, que com-
preende o Médio e o Baixo 
Araguaia, deve se tornar a 
segunda maior produtora 
de soja do Estado na safra 
2023/24, conforme dados 
disponibilizados pelo Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), 
também irá se tornar no atu-
al ciclo (2021), na terceira re-
gião com mais área semeada 
com milho do Mato Grosso, 
ultrapassando o Oeste.

O primeiro boletim do 
Imea de fevereiro aponta que 
a região que mais produzi-
rá milho em Mato Grosso na 
atual safra continuará sendo 
o Médio Norte, disparada em 
primeiro lugar com previsão 
de semear 2.415.176 milhões 
de hectares, um crescimen-
to de 19,96% desde o ciclo de 
2017. A segunda maior região 
produtora é a Sudeste com 
1.041.488 milhão de hectares, 
aumento de 12,92% em cinco 
safras.

A região Nordeste deve 
semear 618.717 mil hectares 

em 2021, contra 564.985 mil 
em 2020 (aumento de 9,51%). 
Com isso, deve ultrapassar 
no atual ciclo a região Oeste, 
que tem previsão de plantar 
612.548 mil hectares com mi-
lho, contra 569.439 em 2020 
(aumento de 7,57%). Se esses 
números se confirmarem, as 
duas regiões trocam de posi-
ção como a terceira e a quar-
ta que mais semeiam área 
com milho no Mato Grosso, 
ambas representando com 
pouco mais de 10% da área 
no estado.

O crescimento da área 
de milho no Nordeste é a se-
gunda maior do Mato Grosso 
na comparação do atual ciclo 
com 2017, que foi de 21,93%. 
Em primeiro lugar está a re-
gião Norte, que cresceu no 
mesmo período 54,47%, po-
rém é a que menos planta 
no Mato Grosso, com estima-
tiva de semear 207.453 mil 
hectares. Se a comparação 
for a safra 2020 com a atual, 
o Nordeste também fica em 
segunda lugar, perdendo no-
vamente para o Norte, com 
9,51% e 13,11% de aumento de 
área, respectivamente.

Quem não tem conta na Caixa pode sacar a partir de amanhã

Área colhida saltou de 4,7% para 11,2% na última semana

Médio e Baixo Araguaia deve superar o Oeste

BENEFÍCIO

CEF paga abono salarial para
nascidos de março a junho

SOJA

Colheita avança, mas ritmo segue 
mais lento que a média em MT

MÉDIO E BAIXO ARAGUAIA

Terceira maior área com
milho nesta safra em MT

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O acompanhamento 
feito pelo Imea mostra que o 
maior atraso (proporcional-

gação com a compra de um 
pivô móvel, que vai permitir 
ter três safras ao ano. 

Assim, a propriedade 
fica altamente produtiva”, 
disse Primon.

de débito virtual pela inter-
net e compras com código 
QR (versão avançada do códi-
go de barras) em estabeleci-
mentos parceiros.

Nos casos em que o va-
lor do abono não possa ser 
creditado em conta existen-
te ou na poupança digital, o 
trabalhador poderá realizar 
o saque com o Cartão do Ci-
dadão e senha nos terminais 
de autoatendimento, unida-
des lotéricas e nos Corres-
pondentes Caixa Aqui, bem 
como nas agências. 

Nesse caso, os recursos 
estarão disponíveis na quinta 
(11).

O saque pode ser reali-
zado até 30 de junho. Em todo 
o calendário de pagamentos 
do exercício 2020/2021 do 
abono salarial do Programa 
de Integração Social (PIS), a 
Caixa disponibilizará R$ 17 
bilhões para 22,2 milhões de 
trabalhadores.

mente) está na região Médio 
Norte. Por lá, os agricultores 
conseguiram colher 11,16% da 

área plantada. Há um ano, já 
tinham colhido 60,87% das la-
vouras nesta mesma época.
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POSTO FELIX LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Licen-
ça de Operação (LO), atividade de comercio varejista de 
comb. para veículos automotores, Rodovia BR 163 – Km 
830,5, Zona Rural, Sinop/MT. CNPJ: 02.235.792/0001-09. 
Não EIA/RIMA.

PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 
Torna público que requere a Secret. Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA, Renovação Licença de Operação 
(LO) atividade comercio atacadista de comb. realizado 
por transportador retalhista (TRR), Rua Colonizador Enio 
Pipino, n.º 5.515, Setor Industrial Norte, Sinop/MT. CNPJ: 
00.275.287/0001-62. Não EIA/RIMA.

A empresa E. MARTINS DA SILVA – EPP (Madeireira 
Canta Galo), CNPJ: 39.842.933/0001-61, torna ao público 
que requereu junto a SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA-LAS para a atividade de Serraria Com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, localizada 
no Lote-445 na Rodovia MT-338, km-150, Área de Expan-
são Urbana, cidade de Itanhangá-MT.

ANGELA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 
18.798.385/0001-40, estabelecido na Rodovia BR 163, Km 
855,5, Zona Rural do município de Sinop/MT. Torna públi-
co que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável a Renovação da Licença 
de Operação (LO) para um Armazém Gerais - Emissão 
Warrant, no Município de Sinop – MT. Não determinado 
EIA/RIMA.

QUEIROZ E PEREIRA LTDA inscrito no CNPJ nº 
37.767.641/0001-86, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade 8630-5/04 – Atividade 
Odontológica, o empreendimento está localizado na Aveni-
da Júlio Campo, 831, 2º Piso, Setor Comercial – Sinop/M. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 
05.875.894/0001-87, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a renovação da Licença de Operação 
para a atividade de Reparação e reparação de equipa-
mentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, gera-
dores, transformadores e motores elétricos. Localizado 
na Av. Natalino João Brescansin, nº 2593, Bairro Centro, 
município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do 
Empreendimento: 55°44’02,86”W, 12°32’16,30”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

COMEL & CIA LTDA - ME, CNPJ: 28.281.476/0001-67 tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA a RENOVAÇÃO 
da Licença de Operação (LO) das atividades de: 32.99-
0-03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer 
material, exceto luminosos; 45.20-0-07 Serviços de instala-
ção, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores. Endereço: Rua Bené, nº 961, sala C, Centro. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Bar-
celi 66-999766751

FRANTZ & FRANTZ LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação 
da Licença de Operação (LO), atividade comercio varejista 
de comb. p/ veic. automotores, Avenida do Comercio, n.º 
1048, Centro, Santa Carmem/MT. CNPJ: 14.916.118/0001-
79. Não EIA/RIMA.

PHJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Torna pú-
blico que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - 
SEMA, Renovação da Licença de Operação (LO), ativida-
de comercio varejista de comb. p/ veic. automotores, Rua 
Colonizador Enio Pipino, n.º 4421, Setor Industrial Norte, 
Sinop/MT. CNPJ: 02.639.249/0001-77. Não EIA/RIMA.

OXIGÊNIO SINOP LTDA. Torna público que requere a Se-
cret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da 
Licença de Operação (LO), atividade comercio varejista de 
outros produtos não especificados anteriormente, Rua dos 
Manacas, n.º 2467, Setor Industrial Sul, Sinop/MT. CNPJ: 
07.505.205/0001-78. Não EIA/RIMA.

EDI ARCARO. Torna público que requere a Secret. Es-
tadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
atividade comercio varejista de comb. p/ veic. automoto-
res, Assentamento Boa Esperança, Lote 01 – Quadra 46, 
Entre Rios, Nova Ubiratã/MT. CNPJ: 07.517.589/0001-11. 
Não EIA/RIMA.

TRANS MASTER TRANSPORTE LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Li-
cença Prévia (LP). Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), atividade transporte rodoviária de produtos 
perigosos, Avenida dos Jatobás, n.º 853, Sala 01, Jardim 
Celeste, Sinop/MT. CNPJ: 36.927.770/0001-21. Não EIA/
RIMA.

TRANSPORTADORA NEVADA EIRELI. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Renovação da Licença de Operação (LO), atividade trans-
porte rodoviária de produtos perigosos, Avenida dos Jaca-
randás, n.º 5280, Setor Industrial Norte, Sinop/MT. CNPJ: 
00.331.323/0001-68. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ  - MT 
AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório Nº. 003/2021 Pregão Eletrônico Nº. 003/2021 Objeto: Re-
gistro De Preço Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição Equipamentos 
Permanentes Para Mini Industria Conforme Termo De Convenio N° 01202-
2017/Seaf – Firmado Entre A Secretaria De Estado De Agricultura Familiar 
E Assuntos Fundiários – Seaf Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, 
Conforme Especificações No Termo De Referencia – Anexo I Do Edital.Re-
partição Interessada:.Secretaria Municipal De Educação, Cultura, Desporto E 
Lazer Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação:.
Menor Preço Regime De Execução:.Por Item Forma De Execução:.Indireta-
conformidade: Edital Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 
Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E Lei 123/06. Em Conformidade Com A Lei 
Federal Nº. 10.520/02 – Art. 3° - Inciso Iv, O Município De Tabaporã/Mt, Atra-
vés De Seu Pregoeiro, Senhor Helielson Teodoro Alves Nomeado Pela Por-
taria Nº 002/2021, Adjudica O Objeto Desta Licitação, À Empresa Vencedora 
Abaixo Especificada: Via Novita Ltda – Me Cnpj Sob Nº. 04.447.180/0001-05 
Venceu Os Itens: 07 E 11  Valor Total: R$ 31.440,90 – (Trinta E Um Mil Qua-
trocentos E Quarenta Reais E Noventa Centavos) Erica De Fatima Gentil – 
Me Cnpj Sob Nº. 36.656.877/0001-82 Venceu Os Itens: 02,03,04,09,10 E 16 
Valor Total: R$ 61.448,50 – (Sessenta E Um Mil Quatrocentos E Quarenta E 
Oito Reais E Cinquenta Centavos) Os Itens: 01,05,06,08,12,13,14,15,17,18 E 
19 Ficaram Como Resultado: Desertos Registrado E Publicado Por Afixação, 
No Lugar Público De Costume Desta, Na Data Abaixo. Tabaporã – Mt, 09 De 
Fevereiro De 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT
AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021

Processo Licitatório Nº. 003/2021 Objeto: Registro De Preço Do Tipo Menor 
Preço Por Item Para Aquisição Equipamentos Permanentes Para Mini Indus-
tria Conforme Termo De Convenio N° 01202-2017/Seaf – Firmado Entre A Se-
cretaria De Estado De Agricultura Familiar E Assuntos Fundiários – Seaf Com 
A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme Especificações No Termo 
De Referencia – Anexo I Do Edital. Repartição Interessada: Secretaria Munici-
pal De Educação, Cultura, Desporto E Lazer Modalidade De Licitação:.Pregão 
Eletrônico – Srp Tipo De Licitação:. Menor Preço Regime De Execução:.Por 
Item Forma De Execução:.Indireta Conformidade: Edital Com Seus Anexos, 
Lei Federal 10.520/02, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E Lei 
123/06. O Município De Tabaporã, Estado De Mato Grosso, Através De Seu 
Prefeito Municipal, Senhor Sirineu Moleta, Em Atendimento Ao Disposto Na 
Lei Federal N°. 10.520/02 – Art. 4° - Inciso Xxii C.C. Lei Federal Nº. 8.666/93 
– Art. 43 – Inciso Vi, Homologa O Resultado Final Do Processo Licitatório Su-
pracitado, Proferido Pelo Pregoeiro E Sua Equipe, Instituídos Pela Portaria Nº. 
002/2021 De 07 De Janeiro De 2021, Conforme Segue:    Via Novita Ltda – Me 
Cnpj Sob Nº. 04.447.180/0001-05 Venceu Os Itens: 07 E 11 Valor Total: R$ 
31.440,90 – (Trinta E Um Mil Quatrocentos E Quarenta Reais E Noventa Cen-
tavos) Erica De Fatima Gentil – Me Cnpj Sob Nº. 36.656.877/0001-82 Venceu 
Os Itens: 02,03,04,09,10 E 16 Valor Total: R$ 61.448,50 – (Sessenta E Um 
Mil Quatrocentos E Quarenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos) Os Itens: 
01,05,06,08,12,13,14,15,17,18 E 19 Ficaram Como Resultado: Desertos >>> 
Valor Total Homologado: R$: 92.889,40 – (Noventa E Dois Mil Oitocentos E 
Oitenta E Nove Reais E Quarenta Centavos) Homologo O Resultado Profe-
rido Pela Comissão Municipal De Licitação. Tabaporã – Mt, 09 De Fevereiro 
De 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 006/2021 – SRP Nº 006/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
08h00min (Horário Local), do dia 22 de 
Fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 006/2021, Registro de Preços 
nº 006/2021, DESTINADO À FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 
PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA 
FROTA MUNICIPAL DE VERA – MT, tipo 
“menor preço por ITEM”, conforme Termo de 
Referência. O edital completo poderá ser retirado 
no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 09 de fevereiro de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 001/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE DIRETOR CLINICO E DIRETOR 
TÉCNICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: O. J. ALMEIDA 
EIRELI inscrita no CNPJ N° 36.020.839/0001-39 com valor total de R$ 
46.827,00.  

Matupá – MT, 09 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 08/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 26 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA PARA FUNILARIA E 
PINTURA, TAPEÇARIA E REBOQUE DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO A 
FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”. Maiores 
informações através do Edital nº. 018/2021, 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, 09 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO), CNPJ nº 21.103.364/0001-77, MJ nº 08071.026564/2014-54 e 
do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 29/10/2014, publicado no Diário Oficial da União de 
03/11/2014, Endereço: Rua dos Estados, n.º 100, bairro Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, 
email: osctupa@gmail.com  Nome do responsável pelo projeto: Cargo / Função: Presidente: ZILTON MARIANO 
DE ALMEIDA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG sob n.º 5844526-6 SSP/PR e CPF sob nº 
250.672.008-12.

Nome do Plano de Trabalho: GEPAAS – GESTÃO, PLANEJAMENTO E APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. 
Local de Realização do Projeto: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Custo Direto: Estimado em R$ 89.950,00 mensal, totalizando o valor de R$ 1.079.400,00 (janeiro a dezembro de 
2021).

AO TERMO DE PARCERIA N° 002/2019 - PRAZO DE VIGENCIA

EXERCÍCIO 2021 - TERMO DE PARCERIA N° 001/2019

Início do Projeto: 1º de janeiro de 2021. Término do Projeto: 31 de dezembro de 2021. Objeto do Termo de 
Parceria: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para celebrar TERMO DE PARCERIA 
para formação de vínculo de cooperação, visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de projetos vinculados na área de Assistência Social, seguindo as diretrizes estabelecidas na 
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, Decreto 
Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019 e demais condições deste Edital, com projetos vinculados na área de 
assistência social.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT - EXTRATO DO PLANO DE TRABALHO N° 002/2021

MUNICÍPIO DE SORRISO MT - EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO), CNPJ nº 21.103.364/0001-77, MJ nº 08071.026564/2014-54 e 
do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 29/10/2014, publicado no Diário Oficial da União de 
03/11/2014, Endereço: Rua dos Estados, n.º 100, bairro Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, 
email: osctupa@gmail.com  Nome do responsável pelo projeto: Cargo / Função: Presidente: ZILTON MARIANO 
DE ALMEIDA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG sob n.º 5844526-6 SSP/PR e CPF sob nº 
250.672.008-12.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT - EXTRATO DO PLANO DE TRABALHO N° 002/2021
EXERCÍCIO 2021 - TERMO DE PARCERIA N° 002/2019

Custo Indireto: Estimado em R$ 13.222,65 mensal, totalizando o valor de R$ 158.671,80 (janeiro a dezembro de 
2021). Custo Global do Projeto: Estimado em R$ 1.238.071,80. Data de assinatura do TP: 22 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO), CNPJ nº 21.103.364/0001-77, MJ nº 08071.026564/2014-54 e 
do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 29/10/2014, publicado no Diário Oficial da União de 
03/11/2014, Endereço: Rua dos Estados, n.º 100, bairro Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, 
email: osctupa@gmail.com  Nome do responsável pelo projeto: Cargo / Função: Presidente: ZILTON MARIANO 
DE ALMEIDA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG sob n.º 5844526-6 SSP/PR e CPF sob nº 
250.672.008-12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Nome do Plano de Trabalho: Fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento 
de projetos vinculados na área de saúde. Local de Realização do Projeto: UNIDADES DE SAUDE E 
SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.
Data de assinatura do PT: 28/12/2020. Início do Projeto: 01/01/2021. Término: 31/12/2021. Objeto do Termo 
de Parceria: Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para celebrar TERMO DE 
PARCERIA para formação de vínculo de cooperação, visando o fomento e realização de atividades de interesse 
público no desenvolvimento de projetos vinculados na área de saúde, seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei 
nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, Decreto 
Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019 e demais condições deste Edital, com projetos vinculados na área saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Data de assinatura do PT: 20/12/2020. Início do Projeto: 01/01/2021. Término: 30/06/2021. Objeto do Termo 
de Parceria n.º 002/2019 - Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para 
celebrar TERMO DE PARCERIA para formação de vínculo de cooperação, visando o fomento e realização de 
atividades de interesse público no desenvolvimento de projetos vinculados na área de saúde, seguindo as 
diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30 de 
junho de 1999, Decreto Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019 e demais condições deste Edital, com projetos 
vinculados na área saúde.

Nome do Plano de Trabalho: Humaniza Sorriso - Programa Integrado de Apoio à Humanização e 
Qualificação da Rede de Atenção à Saúde de Sorriso-MT. Local de Realização do Projeto: UNIDADES DE 
SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT - Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento.
Custo do Projeto: Através do presente e devido ao Plano de Trabalho o Termo de Parceria pelo período de 06 
meses, estima-se o valor de R$ 2.784.801,69 mensal, totalizando o valor de R$ 16.708.810,14 (1º de janeiro de 
2021 a 30 de junho de 2021).

AO TERMO DE PARCERIA N° 001/2019 - PRAZO DE VIGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
MUNICÍPIO DE SORRISO MT - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Nome do Plano de Trabalho: GEPAAS – GESTÃO, PLANEJAMENTO E APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. 
Local de Realização do Projeto: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Custo do Projeto: Através do presente e devido ao Plano de Trabalho o Termo de Parceria pelo período de 12 
meses estima-se o valor de R$ 103.172,65 mensal, totalizando o valor de R$ 1.238.071,80 (1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2021).
Data de assinatura do PT: 22/12/2020. Início do Projeto: 01/01/2021. Término: 31/12/2021. Objeto do Termo 
de Parceria n.º 001/2019 - Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para 
celebrar TERMO DE PARCERIA para formação de vínculo de cooperação, visando o fomento e realização de 
atividades de interesse público no desenvolvimento de projetos vinculados na área de Assistência Social, 
seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
3.100 de 30 de junho de 1999, Decreto Municipal nº 098 de 05 de julho de 2019 e demais condições deste Edital, 
com projetos vinculados na área de assistência social.
Nome da OSCIP: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO), CNPJ nº 21.103.364/0001-77, MJ nº 08071.026564/2014-54 e 
do Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 29/10/2014, publicado no Diário Oficial da União de 
03/11/2014, Endereço: Rua dos Estados, n.º 100, bairro Centro, na cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-000, 
email: osctupa@gmail.com  Nome do responsável pelo projeto: Cargo / Função: Presidente: ZILTON MARIANO 
DE ALMEIDA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG sob n.º 5844526-6 SSP/PR e CPF sob nº 
250.672.008-12.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PAS PARA DESFIBRILADOR – ELETRODOS 
MULTIFUNÇÕES COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO CMOS DRAKE, MODELO LIFE 400 FUTURA DEA. 
FINALIDADE: a presente contratação de empresa para fornecimento de 
pas para desfibrilador – eletrodos multifunções para reposição de 
equipamentos de uso do Corpo de bombeiros (10ª CIBM) do município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
CONTRATADA: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A., CNPJ Nº 
03.620.716/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 5.320,00 (Cinco mil, trezentos 
e vinte reais). VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ADESÃO N° 013/2021
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
044/2020, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA VOLTADA A DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, EM 
E S P E C I A L  L I C I TA Ç Õ E S ,  C O N T R AT O S ,  P R O C E S S O S 
LEGISLATIVOS,  RECURSOS HUMANOS,  ANÁLISES DE 
LEGISLAÇÕES E DEFESAS DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO 
JUNTO A ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO. Empresa contratada: 
C O S TA U R I A S  A D V O G A D O S  A S S O C I A D O S ,  C N P J  N º 
36.614.555/0001-70, Valor total R$ 127.440,00.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021

Prefeito Municipal

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

Prefeito Municipal

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 001/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 002/2021.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O B J E TO :  L O C A Ç Ã O  D E  I M Ó V E L C O M  E S PA Ç O  PA R A 
IMPLANATAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE 
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: a presente 
contratação visa atender a atual necessidade da Secretaria Municipal de 
Fazenda, buscando a ampliação do ambiente de trabalho para instalação 
do Departamento de Contabilidade e do Departamento de Convênios e 
Parcerias. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA:  V.M. CENI & CIA LTDA, CNPJ Nº 
26.565.287/0001-90. VALOR GLOBAL: R$ 102.000,00 (cento e dois mil 
reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020

Comissão Permanente de Licitação
Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 004/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS, FÓRMULAS 
LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL, DIETAS 
LÍQUIDAS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES E/OU ACAMADOS 
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (S.U.S.), CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
S O L I C I TA N T E ( S ) '  C O N F O R M E  A S E G U I R :  E M P R E S A S 
VENCEDORAS: RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 08.117.493/0001-56 ITENS VENCEDORA - 845253 - R$0,63, - 
845251 - R$0,73, - 845169 - R$15,15, - 842403 - R$16,79, VALOR TOTAL 
R$ R$10.036,00, NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
NUTRIC IONAIS  E  HOSPITALARES LTDA CNPJ /CPF  Nº 
06.372.763/0001-40 ITENS VENCEDORA - 845195 - R$7,10, - 845196 - 
R$7,10, - 845161 - R$27,00, - 845161 - R$27,00, - 845102 - R$27,40, - 
845102 - R$27,40, - 845198 - R$16,00, - 845198 - R$16,00, - 845093 - 
R$16,80, - 845093 - R$16,80, - 845092 - R$16,80, - 845092 - R$16,80, - 
845099 - R$17,50, - 845099 - R$17,50, - 845101 - R$18,20, - 845101 - 
R$18,20, - 845089 - R$38,80, - 845089 - R$38,80, - 845095 - R$38,00, - 
845096 - R$38,00, - 845111 - R$26,80, - 845111 - R$26,80, - 845115 - 
R$33,20, - 845115 - R$33,20, - 845094 - R$25,00, - 845094 - R$25,00, - 
845097 - R$30,00, - 845139 - R$24,70, - 845139 - R$24,70, - 845137 - 
R$10,15, - 845137 - R$10,15, - 845133 - R$63,30, - 845133 - R$63,30, - 
845130 - R$51,36, - 845130 - R$51,36, - 845135 - R$9,17, - 845135 - 
R$9,17, - 845197 - R$7,70, - 845106 - R$29,60, VALOR TOTAL R$ 
R$467.392,00, DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
ALIMENTOS LTD CNPJ/CPF Nº 33.823.751/0001-67 ITENS 
VENCEDORA - 845104 - R$24,50, - 845104 - R$24,50, - 845091 - 
R$30,00, - 845091 - R$30,00, - 845098 - R$98,50, - 845098 - R$98,50, 
VALOR TOTAL R$ R$71.810,00 CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ/CPF 
Nº 01.240.677/0001-60 ITENS VENCEDORA - 845131 - R$39,00, - 
845128 - R$26,20, - 845128 - R$26,20, - 845129 - R$13,67, - 845129 - 
R$13,67, - 845126 - R$59,54, - 845126 - R$59,54, - 845121 - R$63,44, - 
845121 - R$63,44, - 845107 - R$35,20, - 845107 - R$35,20, - 845109 - 
R$29,50, - 845109 - R$29,50, VALOR TOTAL R$ R$394.842,80 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80 ITENS VENCEDORA - 845088 - R$32,39, - 845088 - 
R$32,39, - 843884 - R$4,15, - 843884 - R$4,15, - 843883 - R$4,84, - 
843883 - R$4,84, - 842414 - R$5,40, - 842414 - R$5,40, VALOR TOTAL 
R$ R$51.322,00, NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 26.574.769/0001-07 ITENS VENCEDORA - 845103 - 
R$36,65, - 845103 - R$36,65, - 845134 - R$13,90, - 845134 - R$13,90, - 
845118 - R$46,90, - 845118 - R$46,90, VALOR TOTAL R$ R$285.535,00 
,VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI CNPJ/CPF Nº 30.949.099/0001-33 
ITENS VENCEDORA - 843870 - R$2,20, - 843870 - R$2,20, VALOR 
TOTAL R$ R$220,00, NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 75.014.167/0001-00 ITENS 
VENCEDORA - 845136 - R$50,00, - 845136 - R$50,00, VALOR TOTAL 
R$ R$36.000,00, ALMEIDA & CAMPANHOLI LTDA CNPJ/CPF Nº 
26.661.675/0001-75 ITENS VENCEDORA - 845250 - R$0,68, - 845250 - 
R$0,68, - 845252 - R$0,70, - 845252 - R$0,70, VALOR TOTAL R$ 
R$24.834,00, DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 
Nº 26.792.580/0001-90 ITENS VENCEDORA - 845506 - R$1,77, - 
845506 - R$1,77, - 845508 - R$1,40, - 845508 - R$1,40, VALOR TOTAL 
R$ R$61.777,00, HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 845507 - 
R$1,64, - 845507 - R$1,64, - 838640 - R$0,88, VALOR TOTAL R$ 
R$54.996,00, VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 36.960.961/0001-95 ITENS 
VENCEDORA - 845505 - R$1,99, - 845505 - R$1,99, VALOR TOTAL R$ 
R$51.939,00. VALOR TOTAL GERAL R$1.510.703,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira

O Município de Sorriso – MT, CONVOCA os interessados para 
CONTINUIDADE do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 024/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO 
URBANO DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, a realizar-se-á no DIA 17 DE 
FEVEREIRO DE 2021, ÀS 08:30 horas (Horário da Cidade de Sorriso – 
MT), onde, serão abertos os envelopes de propostas de preços das 
empresas habilitadas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
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Tchê Tchê treinou entre os titulares do São Paulo para pegar o Ceará 

Foto: Erico LEonan

DA REPORTAGEM

Luan desfalcou o treino 
do São Paulo de olho no jogo 
com o Ceará, nesta quarta, às 
20h, no Morumbi, pela 35ª ro-
dada do Brasileirão. Com do-
res musculares, o volante fi-
cou no Reffis e é dúvida para 
a partida. Sem ele, Tchê Tchê 
entrou na equipe titular do 
treino tático. Pablo ocupou a 
posição de Brenner, vendido 
ao Cincinnati. Caso Luan te-
nha condições de jogo, a dis-
puta por posição será entre 
Tchê Tchê e Pablo.

A escalação titular do 
treino foi a seguinte: Tiago 
Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Arboleda e Reinaldo; Tchê 
Tchê, Gabriel Sara, Daniel Al-
ves e Igor Gomes; Pablo e Lu-
ciano.

O técnico interino Mar-
cos Vizolli tem comandado 
os trabalhos no CT da Barra 
Funda desde a última sema-
na, quando Fernando Diniz 

foi demitido. Ele no banco 
diante do Ceará. Nos basti-
dores, o clube põe foco neste 
jogo e só pensa em avançar 
em uma negociação por um 

SÃO PAULO

Luan vira dúvida e Tchê Tchê
trabalha entre os titulares

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Garantia de G-4 e chance de
título antecipado no domingo
DA REPORTAGEM

A cada rodada, o Inter 
se aproxima do sonhado títu-
lo do Brasileirão. Na melhor 
das hipóteses, pode vir até 
mesmo no final de semana, 
com duas rodadas de antece-
dência. Mas o que está mais 
ao alcance no momento é a 
garantia da vaga na fase de 
grupos da Libertadores.

A matemática (além do 
futebol apresentado em cam-
po) virou aliada dos gaúchos. 
Sem perder há 12 jogos e com 
nove vitórias no período, os 
comandados de Abel Braga 
tomaram a ponta da tabela e 
não pretendem mais soltá-la. 
O Inter soma 66 pontos, 10 a 
mais que o Fluminense, que 
está em quinto lugar.

Caso derrote o Sport no 
duelo da quarta-feira, já asse-
gura posição entre os quatro 
melhores do Campeonato 
Brasileiro e a consequente 
vaga à fase de grupos da Li-
bertadores. Se empatar, o 
Fluminense não pode vencer 
o Atlético-MG no Maracanã.

Se não vencer o Sport, 
torce contra o Fluminen-
se, que também não pode 
somar três pontos contra o 
Atlético-MG. o Palmeiras tem 
um jogo a menos e também 
poderia roubar um posto no 
G-4, mas já tem vaga assegu-
rada na Libertadores de 2021 
pelo título em 2020.

BRIGA PELO
TÍTULO
Para alcançar a sonhada 

taça após 42 anos, a tarefa é 
mais árdua. 

Mesmo assim, o título 
pode ocorrer no próximo do-

mingo. Para isso, precisa su-
perar o Sport na quarta e o 
Vasco no fim de semana. As-
sim, alcança 72 pontos. Mas 
o Inter depende também de 
uma combinação de resul-
tados de seus adversários di-
retos. O Flamengo, segundo 
colocado, precisa perder para 
o Corinthians no Maracanã. 
Neste caso, os cariocas che-
gam, no máximo, a 71 pontos 
ao final do campeonato.

Ainda, necessita de um 
tropeço do Atlético-MG, em 
terceiro, nos jogos contra Flu-
minense e Bahia, na quarta e 
no domingo, respectivamen-
te. Os mineiros não podem 
somar mais que quatro pon-
tos.

Já o quarto colocado 
São Paulo possui uma par-
tida a menos. Porém, está a 
oito pontos atualmente do 
Inter. Se não vencer Ceará ou 
Grêmio, atinge no máximo 
62 pontos. Nem mesmo com 
vitória sobre o Palmeiras, no 
compromisso adiado para o 
dia 18, supera a pontuação 
colorada ao fim da competi-
ção.

“O campeonato está 
afunilando, chegando nas ro-
dadas finais, mas sempre o 
próximo jogo é o mais difícil. 
É isso que a gente vem trei-
nando, conversando.  O Sport 
também briga pelas suas coi-
sas e nós pelas nossas. Temos 
que estar atentos a todos de-
talhes”, destaca Edenilson.

Só que tudo não passa 
de projeção. 

O Inter precisa pensar 
no dever de casa diante do 
Sport, hoje (10). A partida será 
disputada às 18h, no Beira-
-Rio.

INTER. Colorado pode levar a taça com duas rodadas de antecedência, mas precisa fazer sua parte

Foto: conmEboL

DA REPORTAGEM

O sonho do Fluminen-
se de voltar à Libertadores 
está cada vez mais próximo. 
E pode, inclusive, ser concre-
tizado já nesta quarta-feira, 
em caso de vitória sobre o 
Atlético-MG, em partida que 
será realizada às 20h30, no 
Maracanã, pela 35ª rodada do 
Brasileirão.

Em caso de vitória, o Tri-
color, atual 5º colocado, che-
gará a 59 pontos e só poderá 
ser ultrapassado por Palmei-
ras (que pode chegar a 68), 
Grêmio (65) e Corinthians 
(63). O Santos poderia igua-
lar os 59 pontos (neste caso, 
o Corinthians alcançaria no 
máximo 60), mas ficaria atrás 
do Flu em número de vitórias 
(17 a 16).

Com esta pontuação 
(59), o Fluminense terminará 
a competição, no máximo, na 
oitava colocação. 

E, neste cenário, como 
Palmeiras e Grêmio são fi-
nalistas da Copa do Brasil, o 
Brasileirão ficaria com um 
G-8 como zona de classifica-
ção para a Libertadores, com 

SURPRESA

Flu pode garantir vaga na 
Pré-Libertadores nesta 4ª

Flu está perto de disputar a Libertadores em 2021 

o time carioca garantindo, ao 
menos, a segunda vaga na 
fase preliminar.

Se empatar ou perder 
para o Atlético-MG, o Flumi-
nense não assegura a classi-
ficação para a Libertadores 
2021 nesta rodada. Entretan-
to, o risco de ficar fora, ao me-
nos, da fase preliminar são 
pequenos.

Objetivo maior do gru-
po, voltar ao torneio conti-
nental significaria o fim de 
um jejum que completa oito 
anos. A última vez que o Flu-
minense disputou a competi-
ção foi em 2013, após ter sido 
campeão brasileiro no ano 
anterior. Na época, acabou 
eliminado nas quartas de fi-
nal, para o Olimpia, do Para-
guai – empatou no Rio de Ja-
neiro em 0 a 0 e perdeu por 2 
a 1, no jogo de volta.

Caso consiga a vaga, 
será a primeira classificação 
desde a saída da Unimed-Rio, 
patrocinadora master do clu-
be de 1999 até o fim de 2014. 
A diretoria atual, inclusive, 
enxerga a competição como 
boa vitrine para captação de 
novos parceiros.

DA REPORTAGEM

A manhã desta terça foi 
de trabalho para os jogado-
res do Corinthians no CT Joa-
quim Grava. O técnico Vagner 
Mancini comandou um treino 
tático seguido de coletivo em 
campo reduzido. Foi a última 
atividade antes da partida 
desta quarta, contra o Athle-
tico, na Neo Química Arena, 
pela 35ª rodada do Brasileiro.

Cinco jogadores fize-
ram trabalhos específicos de 
finalização. Primeiro, Otero 
treinou cobranças de faltas 
– sua especialidade são as 
batidas de média e longa dis-
tância. Além dele, o quarteto 
composto pelo lateral-direito 
Fagner, volante Gabriel e ata-

Otero em treinamento de cobranças de falta no Corinthians

CORINTHIANS

Jogadores focam em finalizações
Foto: rodrigo coca

Foto: ricardo duartE

A volta do que não foi: Galhardo fica 

cantes Léo Natel e Gustavo 
Mosquito permaneceu chu-
tando a gol após a atividade.

Um provável time tem: 
Cássio; Fagner, Bruno Mén-
dez, Gil e Fábio Santos; Ga-

novo treinador após esta par-
tida. Hernán Crespo, agora 
fora do Defensa y Justicia, é 
visto como favorito. 

Em crise, o São Paulo 

busca a primeira vitória de 
2021. 

O time despencou da 
primeira para quarta posição 
do Brasileirão.

briel e Cantillo; Gustavo Mos-
quito, Araos e Otero (Mateus 
Vital); Léo Natel (Jô).
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BRUNA DIAS

Vivenciando um ano 
repleto de transformações, 
superamos 2020 e iniciamos 
um novo ciclo. Alcançamos 
um novo ano. O primeiro se-
mestre é um período aguar-
dado entre muitos por apro-
ximar-se das festividades, 
dentre elas a Confraterniza-
ção Universal e o Carnaval.

Brilho, cores, luzes e sor-
risos marcam o período das 
festividades. Decorações em 
centros de compras e estabe-
lecimentos comerciais tam-
bém compõem o momento. 
Confraternizações com me-
sas fartas, troca de presentes, 
bebidas e desfiles carnava-
lescos se destacam.

Um período aguardado 
ansiosamente e caracteri-
zado por um misto de sen-
timentos. Alguns priorizam 
este encantamento e fazem 
questão de grandes come-
morações. Enquanto outros, 
não cultivam o hábito tor-
nando o período como algo 
totalmente reflexivo.

Com inúmeras mudan-
ças de valores e prioridades, 
acredito que tais festividades 
perderam o seu real signifi-
cado. A felicidade por estar 
na comemoração da Sagrada 
Família, orações e celebra-

A verdadeira
celebração da vida

BRUNA CRISTINA DIAS É ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS, 
FOTÓGRAFA E PUBLICITÁRIA

ções foram substituídas por 
uma tela de celular e reuni-
ões sem diálogos.

Um cenário marcado 
por muito consumismo e que 
não define o conceito de fa-
mília. Infelizmente, o ser hu-
mano está carente de amor, 
carinho e respeito. Sentimen-
tos que quando verdadeiros, 
fortalecem qualquer relação 
e não podem ser comprados 
facilmente.

Que cada um possa re-
ver as suas atitudes. Acredi-
to que, qualquer ser huma-
no tem o direito de celebrar 
oportunidades pessoais e 
profissionais. Independente 
de qualquer condição finan-
ceira, é importante valorizar 
aos que amamos e estão 
sempre presentes em nossos 
dias.

É essencial agradecer 
por cada conquista alcan-
çada e principalmente, ao 
melhor presente recebido: o 
dom da vida. Uma dádiva que 
deve ser comemorada dia-
riamente. Sempre com mui-
to amor e brilho nos olhos. 
Para você que acompanhou 
a leitura até aqui, desejo uma 
vida longa com muita saúde. 
E que você aproveite todos os 
momentos em família com 
muitas alegrias, risadas e do-
ces lembranças.

Ocorrências com caminhoneiros
são apenas um terço na BR-163
DA REPORTAGEM

Embora sejam maio-
ria no trecho sob concessão 
da BR-163, em Mato Grosso, 
os veículos de carga tiveram 
participação em apenas 1/3 
dos acidentes com vítimas 
em 2020. O levantamento 
Rota do Oeste aponta que os 
motociclistas são os que mais 
se envolvem em ocorrências 
com feridos e mortos, repre-
sentando mais da metade 
dos casos atendidos pelas 
equipes de resgate.

Ao longo dos 850,9 km 
sob concessão trafegam, em 
média, 65 mil veículos por 
dia. Destes, 59% são compos-
tos por carretas e caminhões 
e 41% por veículos passeio e 
motocicletas, sendo que as 
motocicletas representam 
menos de 2% do fluxo re-
gistrado pela empresa. Em 
contrapartida, os veículos de 
carga tiveram envolvimento 
em 33,7% dos registros com 
vítimas e ocupa o segundo 
lugar no ranking, na sequên-
cia estão os veículos de pas-
seio (30,3%).

Já as motocicletas parti-
cipam de 50,5% das ocorrên-
cias com mortos e feridos e 
estão no topo do ranking. Em 
uma ocorrência pode existir 
a participação de vários tipos 
de veículos, por isso a soma 
dos percentuais ultrapassa 
100%.

O gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, pontua que o levan-
tamento da Concessionária 
reforça o alerta feito rotinei-
ramente “os motociclistas 
precisam adotar uma postu-
ra mais cautelosa na rodovia 
e os outros condutores de-

vem ter mais cuidados com 
esse público também”.

Sobre os motoristas de 
carretas e caminhões, Fer-
reira comenta que o envol-
vimento relativamente re-
duzido nas ocorrências com 
vítimas, se dá pela cautela e 
cuidado do motorista pro-
fissional durante as viagens. 
“Eles são muito mais presen-
tes e ativos na BR-163 e ainda 
assim têm uma participação 
considerada baixa, se com-
parado com o cenário. Ava-
liamos isso como uma maior 
conscientização desses mo-
toristas, que estão sempre 
passando por reciclagens, 
palestras, recebendo orien-
tações nos mais variados es-
paços”.

MAIS COMUNS
Entre os veículos de 

carga, as ocorrências com ví-
timas mais recorrentes são: 
tombamento, colisão late-
ral, colisão traseira, colisão 
transversal (geralmente com 
motos).  Já os registros sem 
vítimas mais frequentes são 
as colisões traseiras, laterais, 
tombamentos e saídas de 
pista.

Mais uma vez, a Rota do 
Oeste chama a atenção para 
o cumprimento da legisla-
ção de trânsito e a cautela 
durante a direção de veícu-
los. “Observamos que muitos 
casos seriam evitados se as 
leis fossem cumpridas e se a 
atenção estivesse realmente 
voltada ao tráfego. Excesso 
de velocidade, uso de equi-
pamentos eletrônicos e as 
manobras irregulares são 
condutas que geralmente 
resultam em acidentes”, fina-
liza.

Foto: Divulgação

Veículos de carga tiveram envolvimento em 33,7% dos registros 

60% DO TRÁFEGO. Veículos pesados são maioria, mas têm participação menor em acidentes

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com intuito de cons-
cientizar a população sobre 
o uso correto do trânsito e, 
consequentemente, redu-
zir o número de acidentes, 
a Secretaria de Trânsito e 
Transporte Urbano de Sinop 
realiza o projeto “Agente Pa-
lestrante”. A ação é desen-
volvida junto aos trabalha-
dores do setor privado.

Dando sequência ao 
projeto, uma equipe da pas-
ta palestrou para 22 profis-
sionais da Líder Constru-
ções Elétricas. A palestra 
trabalhou: importância da 
educação e segurança no 
trânsito; estatísticas de aci-
dentes e óbitos em decor-
rência; causa e consequên-
cias.

Guarda civil municipal 
e palestrante responsável 
pelo desenvolvimento do 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Lu-
cas do Rio Verde realiza 
no próximo dia 24 a cha-
mada pública nº 001/2021, 
que trata da aquisição de 
gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para 
uso na merenda escolar. 
Os produtos serão utili-
zados nas escolas muni-
cipais de ensino funda-
mental, educação infantil, 
creches municipais duran-
te os próximos seis meses. 
O edital está publicado no 
site: https://www.lucasdo-

Objetivo é conscientizar população sobre o trânsito

SINOP

Secretaria ministra palestra
de educação para o trânsito

SINOP

Chacareiros são convidados para
chamada pública da merenda escolar

Foto: assessoria

rioverde.mt.gov.br/site/lici-
tacoes.

Serão adquiridos cer-
ca de 35 tipos de produtos, 
entre legumes e frutas, 
como estabelece a Lei Fe-
deral nº 11.947 que deter-
mina que, no mínimo, 30% 
dos alimentos da merenda 
escolar sejam provenien-
tes da agricultura familiar. 
Lucas do Rio Verde adqui-
re acima do que determi-
na a legislação, com exce-
ção do ano de 2020, que 
devido à pandemia teve as 
aulas presenciais suspen-
sas.

projeto, Benhur Carvalho 
explicou que leva-se valori-
zação e conscientização à 
vida. “Também abordamos 
sobre as estatísticas dos aci-
dentes de trânsito, causas 
e as suas consequências. 
Também falamos sobre os 
números de óbitos que tive-
mos ao longo do ano todo e 
o que cada um pode fazer, 
dentro do gerenciamento 
de risco, dentro da legisla-
ção, para não cometer infra-
ções e consequentemente, 
reduzir a estatística de aci-
dentes”.

A palestra é feita ao 
longo de todo ano, de acor-
do com as solicitações das 
empresas interessadas. É 
necessário que a empresa 
encaminhe um ofício à se-
cretaria, pedindo a disponi-
bilidade. A ministração do 
curso é totalmente gratuita 
e integra as ações educati-
vas para o trânsito.

A quantidade de gê-
neros alimentícios a serem 
adquiridos é estimada 
com base nos cardápios 
elaborados pelas nutricio-
nistas da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e os 
produtos serão compra-
dos conforme programa-
ção da merenda escolar 
quando forem retomadas 
as aulas presenciais.

Com a chamada pú-
blica, a prefeitura estimula 
a produção local dos agri-
cultores familiares, refor-
çando a parceria existente 
com relação à logística e, 

agora, com uma sala es-
pecifica na Padaria Escolar 
para recebimento de al-
guns produtos para distri-
buição.

Os agricultores fa-
miliares interessados em 
participar da chamada 
pública devem apresentar 
documentação para habi-
litação e propostas de pre-
ço às 7h30, do dia 24 de fe-
vereiro de 2021, na sala de 
licitações no Paço Munici-
pal. A abertura das propos-
tas será em seguida. Mais 
informações pelos telefo-
nes: (65) 3548-2351.
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Operação indicia 33 por organização
criminosa, tráfico e associação
DA REPORTAGEM

Investigação reali-
zada pela Polícia Civil de 
Juína durante a Operação 
Apocalipse levou ao indi-
ciamento de 33 pessoas 
pelos crimes de organiza-
ção criminosa, associação 
para o tráfico e tráfico de 
drogas, além de crimes 
conexos, entre eles o de 
corrupção de menores. 
A operação, coordenada 
pela Delegacia Regional 
de Juína, foi realizada em 
duas fases e coletou diver-
sas informações que com-
provaram as atividades 
criminosas lideradas por 
três mulheres e composta 
por um grupo de pessoas 
ligadas a uma facção que 
age na região. Com apoio 
da delegacia municipal e 
de outras unidades da re-
gião, a Polícia Civil chegou 
à identificação e prisão 
dos envolvidos no comér-
cio realizado no atacado e 
varejo de drogas em Juí-
na. O delegado regional 
de Juína, Carlos Francisco 
de Moraes, explica que a 
investigação, iniciada em 
meados do ano passado, 
é resultado de ação inte-
grada com diversas uni-
dades da Polícia Civil para 
identificar os envolvidos 
no tráfico e em outros cri-
mes ocorridos na região, 
que têm ligação com a 
distribuição e venda de 
drogas. “Nas duas fases 
da Operação Apocalipse 
foram cumpridos diversos 
mandados judiciais de pri-
são e de buscas, que for-
neceram elementos im-
portantes para se chegar 
à materialidade delitiva e 
responsabilização dos en-

volvidos na organização 
criminosa que fomenta 
outros delitos graves na 
região de Juína”, pontuou 
o delegado.

ATACADO
E VAREJO
A investigação da Po-

lícia Civil apurou que a or-
ganização criminosa cria-
da para atuar na região 
de Juína trabalhava com 
funções previamente de-
finidas, com uma mulher 
exercendo o papel de líder 
regional, a quem cabia or-
ganizar o fornecimento de 
entorpecentes recebido 
do atacado. Além disso, a 
criminosa de 30 anos tam-
bém era responsável por 
gerenciar os pagamentos 
do grupo criminoso e im-
por e aplicar a disciplina 
a quem descumprisse as 
determinações da facção. 
A Polícia Civil apreendeu 
em julho do ano passado 
um carregamento de 37 
quilos de entorpecente 
que foi enviado para Juína 
a mando da líder crimi-
nosa. Outras duas mulhe-
res, de 28 anos e 22 anos, 
exerciam as funções de 
gerentes financeiras do 
grupo, atuando na distri-
buição da droga no varejo, 
cobrança dos pagamen-
tos dos lojistas, aplicação 
do dinheiro recebido e 
também fiscalizar os cas-
tigos impostos. As três 
mulheres estão detidas 
em unidades femininas 
do Sistema Penitenciário 
estadual, assim como a 
maioria dos demais indi-
ciados no inquérito. Ou-
tros três homens do grupo 
foram identificados como 
responsáveis pela execu-
ção da disciplina. E outros 

Organização era composta por grupo de pessoas ligadas a uma facção – Foto: Polícia Civil-MT

JUÍNA . Investigações comprovaram atividades criminosas lideradas por três mulheres
Foto: Polícia civil-Mt

cinco tinham o papel de 
receber a droga, pesar, 
embalar e distribuir aos 
lojistas. Já a maior parte 
dos indiciados exercia a 
função de lojistas da orga-
nização fazendo a venda a 
usuários de entorpecen-
tes. A apuração e análise 
dos materiais coletados 
nas buscas, alguns dos 
investigados na opera-

ção também são suspei-
tos também pelos crimes 
de tortura e corrupção de 
menores. “A maioria dos 
investigados nessa opera-
ção já responde a diversos 
procedimentos policiais e 
judiciais anteriores e com 
ações contumazes, in-
clusive em crimes como 
furto, roubo, receptação 
e homicídio, além do trá-

fico de drogas”, explicou 
o delegado regional de 
Juína. Na primeira fase da 
operação foram apreen-
didos em uma residência 
de Juína mais de 7 kg de 
entorpecentes, entre ma-
conha, cocaína e pasta 
base. Dez mandados de 
busca e apreensão foram 
cumpridos em endere-
ços da cidade para cole-

tar informações para a in-
vestigação. Já a segunda 
fase cumpriu 30 ordens 
judiciais entre prisões e 
buscas, contra integran-
tes da facção criminosa 
que agiam como lojistas. 
Dos 13 mandados de pri-
são preventiva, oito deles 
foram cumpridos contra 
pessoas que já estavam 
presas por outros crimes.


