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TODO O ESTADO

Cestas básicas doadas aos 
indígenas e quilombolas

Quilombolas e comunidades indígenas de Mato Grosso rece-
berão mais de 100 mil cestas básicas do Governo Federal. As cestas 
foram entregues simbolicamente para integrantes Comunidade Qui-
lombola de Mata Cavalo, localizada em Nossa Senhora do Livramen-
to.         Página - 8

DIVULGAÇÃO

Os Governos Federal e do Estado e a Prefeitura de Campo Novo do Parecis 
entregaram nesta semana 400 casas populares do Residencial Parecis. A par-
ceria entre as três esferas de poder totalizou em R$ 18,3 milhões em investi-
mentos. Outras obras de infraestrutura também estão por vir.  Página - 3

CAMPO NOVO DO PARECIS

Parceria garante entrega
de 400 casas populares

Ministro
garante
extensão da
Ferronorte
O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, 
garantiu a autorização 
para a extensão dos trilhos 
da Ferronorte para Cuiabá 
e depois Lucas do Rio Ver-
de – a chamada Ferrovia 
‘Senador Vicente Vuolo’. 
Porém, a certeza ainda 
depende da aprovação do 
novo Marco Regulatório 
das Ferrovias pelo Senado, 
que tem votação prevista 
para o dia 24.           Página  -4

ESTADUAL 2021

A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou a tabela detalhada do Esta-
dual 2021. Foram defi nidas as quatro primeiras rodadas com datas, horários e 
locais dos jogos. A abertura do Mato-grossense 2021 está prevista para o dia 
26, uma sexta, com o clássico entre Dom Bosco e Operário-VG, às 19h, na Arena 
Pantanal.               Página  6
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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 22
QUINTA-FEIRA

LOMBADAS
INSTALADAS EM
VÁRIOS PONTOS
DA CIDADE

MANINHO OUVE
DEMANDAS DA
COMUNIDADE
VERANEIO

MORADORES DE
GLEBA ESTÃO
TRANCANDO
A BR-158

PROJETO
ARQUITETÔNICO
PARA REFORMAR
PRAÇA CENTRAL

SORRISO COLÍDER PORTO ALEGRE DO NORTE CHAPADA DOS GUIMARÃES
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Entre os principais indicadores do grau de 
democracia numa sociedade está a liberdade 
de imprensa. A imprensa livre está consagra-
da na nossa Constituição democrática e na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Ataques a jornalistas e agressões a veículos 
de comunicação são, portanto, manifestações 
que colidem com o mandamento constitucio-
nal e indicam pouco apreço pelo pluralismo 
democrático.

Todo aprendiz de tiranete tenta calar vozes 
críticas e independentes. Toda seita de ex-
tremistas busca desacreditar opiniões disso-
nantes. Os métodos empregados são os mais 
variados: desde a asfixia econômica, pressio-
nando anunciantes e assinantes dos veículos 
de comunicação não alinhados com o oficia-
lismo; até a intimidação física, com ameaças, 
agressões e mesmo atentados e assassinatos 
dos profissionais de imprensa. Além disso, o 
financiamento com verbas públicas de emis-
soras, jornais e portais “chapas-brancas” para 
divulgarem a versão oficial; e outros, da “im-
prensa marrom”, com a finalidade de difama-
rem os opositores.

Na recente ditadura militar que oprimiu 
o Brasil por duas décadas, houve de tudo. 
Jornalistas foram perseguidos, cassados, ca-
çados, exilados e banidos. As redações eram 
censuradas. Determinados assuntos eram 
proibidos. Transparência zero e arbitrariedade 
total. Um jornalista paulista, Vladimir Herzog, 
foi covardemente assassinado quando estava 
sob a custódia do Exército brasileiro. Esse cri-
me não foi o único, mas foi determinante para 
desmascarar a crueldade pútrida daquele re-
gime.

Como se sabe, ainda hoje é necessário 
denunciar a incompetência e a corrupção da-
quela ditadura, uma vez que se encontram 
por aí energúmenos, saudosistas dos tempos 
sombrios e que não se envergonham de apre-
goar mentiras e pregar intervenção nos Pode-
res Judiciário e Legislativo, bem como a reedi-
ção de normas ditatoriais como o AI-5. Traidor 
da Constituição é traidor da Pátria, como en-
sinou Ulysses Guimarães. Alguns desses trai-
dores têm engambelado audiências incautas 
com uma grotesca mistificação da história.

É bizarro que esse fenômeno ocorra no 
Brasil. Não há na Alemanha nenhum grupo 
expressivo que queira restaurar o nazismo. Da 
mesma forma na África do Sul em relação ao 
apartheid. Nos nossos vizinhos Chile, Argentina 
e Uruguai, ninguém tem dúvidas quanto aos 
crimes praticados pelas respectivas ditadu-
ras militares, siamesas da brasileira. Aqui, esse 
apego nostálgico de alguns ao que há de mais 
trevoso, vergonhoso e humilhante em nosso 
passado é algo que desafia a lógica, a antropo-
logia e a psiquiatria. Mas, de volta ao tema da 
liberdade de imprensa.

Nos últimos tempos, não há um só dia sem 
um episódio de agressão a jornalistas, fotógra-
fos e outros profissionais da imprensa. São in-
sultados em entrevistas por autoridades que 
deveriam dar exemplos de equilíbrio e com-
postura. São hostilizados por fanáticos ao faze-
rem reportagens ou transmissões de eventos 
em locais públicos. São vilipendiados de forma 
sórdida pelas usinas do ódio nas redes sociais.

Às vezes a imprensa erra? Claro que sim. 
Em 1982 uma poderosa emissora de televisão 
procurou dar cobertura à tentativa de fraude 
eleitoral do candidato do regime militar con-
tra Leonel Brizola, no famoso Caso Proconsult. 
Mas quem a desmascarou foram outros jorna-
listas, de extrema dignidade e coragem, que 
trabalhavam na hoje inexistente Rádio Jornal 
do Brasil. Aquela emissora, posteriormente, 
buscou se redimir, renovar sua linha editorial e 
adotar práticas mais consentâneas com a de-
mocracia.

Como em todas as atividades, há bons e 
maus profissionais. Mas a liberdade de impren-
sa é um valor supremo, irrenunciável e inegoci-
ável numa sociedade democrática.

Minha solidariedade a todos os jornalistas 
e profissionais de imprensa que têm sido co-
vardemente atacados no Brasil. Imprensa não 
é lixo. Lixo é o destino que a história reserva 
àqueles que a agridem.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE

A imprensa não é lixo

Não tem garantia!
benefício.

Esse mercado tomou dimensão tão 
grande que você prova-
velmente vai conhecer 
marcas como Xiaomi, 
Realme e tantas outras 
que, mesmo tendo, em 
alguns casos, lojas ofi-
ciais, têm maioria esma-
gadora de clientes no 
mercado clandestino.

O grande problema 
é que, na hora da com-
pra, boa parte dos que 
escolhem tais marcas 

pensam apenas em configuração e preço. 
Garantia chega, inclusive, a ser motivo de 
piada. Quando o aparelho dá algum pro-
blema começam as reclamações e, em 
alguns casos, busca de alternativas em 
órgãos de defesa do consumidor ou si-
tes especializados em mediação, embora 
poucas sejam as chances de sucesso.

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

Não adianta o produto ser bom, barato, e você sofrer caso tenha 
problemas. Por mais que ninguém queira pensar em contratem-
pos ao escolher um aparelho novo eles fazem é importante ter 
em mente que eles fazem parte do mundo tecnológico e podem 
acontecer a qualquer momento. Até mesmo a substituição de 
uma peça simples pode ser um grande problema caso tais com-
ponentes não sejam comercializados no país. A compra, nesses 
casos, é uma aventura que, no fim das contas, pode passar longe 
de valer a pena.

CLIC 
FINAL 

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

“La garantia soy yo”. Essa é uma das 
expressões mais lembradas quando o 
assunto é a compra 
de produtos que não 
tenham rede de assis-
tências autorizadas ou 
que sejam adquiridos 
sem nota fiscal. E não 
seria para menos: no 
comercio popular, por 
exemplo, quando se 
questiona o que fazer 
em caso de problemas 
com o item, a resposta 
é sempre um sonoro 
“é só trazer que eu troco”. Simples assim.

Mas, claro, nem tudo é o tão fácil quan-
to se deseja. O vendedor prometer ser 
ele mesmo a “garantia” é uma coisa, isso 
acontecer é algo totalmente diferente.

Só que a internet fez com que esse 
problema deixasse de acontecer apenas 
em situações específicas, como a compra 
em ambulantes, e passasse a ter um al-
cance muito maior. Se isso não fosse su-
ficiente, os preços atraentes, por conta da 
ausência de tributação, fizeram com que 
eletrônicos importados ilegalmente ga-
nhassem destaque em sites e lojas do país 
todo. E muitas marcas vendidas dessa for-
ma passaram a disputar mercado com as 
que trabalham de forma legal, ganhando 
fama de ter melhor relação entre custo e 

LUIZ HENRIQUE LIMA

A recessão ocasionada pela pandemia foi dife-
rente do padrão, pois afetou mais seriamente os ser-
viços, enquanto a demanda por bens foi mais preser-
vada, ajudada também pelo auxílio emergencial.

É o que mostra o resultado da indústria em 
2020. Embora a queda da produção tenha ficado em 
4,5%, a maior desde 2016, houve crescimento sólido 
ao longo do segundo semestre, e a atividade agrega-
da fechou o ano em nível 8,3% acima do observado 
no final de 2019. Enquanto isso, vários segmentos dos 
serviços continuam a patinar.

Os motivos para o bom desempenho recente 
se mostram variados. A defesa da renda das famílias 
com as transferências do Estado aqueceu setores 
como alimentos e construção civil. Nos últimos me-
ses, a retomada se generalizou para os bens duráveis 
e até alguns produtores de maquinário.

Outro fenômeno importante foram descasa-
mentos entre demanda e oferta. No início da pande-
mia, empresas pararam por causa da perspectiva de 
queda das compras e problemas para obter insumos. 
Entretanto a procura voltou mais rapidamente que o 
antecipado, e vários setores se viram sem estoques. 
Mesmo ainda com dificuldades logísticas, o cresci-
mento recente da produção foi notável.

O resultado favorável, contudo, não pode ser to-
mado como tendência. Embora ainda haja perspecti-
va de expansão, o fim do auxílio emergencial implica-
rá impacto negativo na renda da população.

As deficiências tradicionais, além disso, não mu-
daram. O Brasil permanece um lugar caro para a ati-
vidade produtiva, com baixa integração às cadeias 
globais e em contínuo processo de obsolescência 
em comparação aos principais centros de produção 
e inovação.

Nem mesmo o câmbio mais desvalorizado, no 
patamar sempre sonhado pelos assim chamados 
desenvolvimentistas, é capaz de proporcionar um 
impulso sustentável —inclusive porque o país é de-
pendente de importação de bens mais sofisticados, 
agora encarecidos.

A expectativa para o futuro próximo pode até ser 
positiva, num cenário de vacinação mais acelerada e 
aderência do governo ao básico da responsabilidade 
fiscal. Em prazos mais longos, contudo, pouco será 
atingido sem reformas que reduzam o custo domés-
tico e estimulem a produtividade.

Editorial

Melhora efêmera

FALSA VACINAÇÃO
Conforme o MPE, mensagens têm sido en-

viadas por uma pessoa que se identifica como 
Rafael Nunes, representante do Ministério 
Público da Saúde (que não existe), colocando-
-se a disposição para agendar a vacinação 
contra a Covid. Havendo retorno da pessoa, o 
criminoso pede que o interlocutor diga a ele o 
número de protocolo que lhe será enviado por 
SMS. Se a pessoa informar, automaticamente 
seu telefone estará clonado.

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!

POSSE VIRTUAL
O promotor de Justiça José Antônio Borges 

Pereira foi reconduzido ao cargo de procurador-
-geral de Justiça nesta quarta (10). Ele comanda-
rá o Ministério Público Estadual pelo próximo 
biênio (2021-23) e administrará um orçamento 
anual de aproximadamente R$ 540 milhões. 
Em decorrência da pandemia, a cerimônia de 
posse ocorrer de maneira virtual e contará com 
a presença dos chefes dos poderes Judiciário e 
Legislativo, membros dos Ministérios Públicos 
e outras instituições. Mauro Mendes ainda não 
confirmou presença, ainda que virtual, no even-
to.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A expectativa para o futuro próximo 
pode até ser positiva, num cenário de 
vacinação mais acelerada e aderência 
do governo ao básico da responsabili-
dade fiscal

“ “ Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Uma loja localizada na 
esquina das ruas Caviúnas e Azaleias foi atingida duas vezes em menos de 24 
horas em Sinop. Na segunda (8), um Jeep Renegade colidiu com outro veícu-
lo, subiu a calçada e bateu na vidraça da loja. O motorista ficou ferido e teve 
que ser levado ao hospital. No dia seguinte, foi a vez de um Palio vermelho e 
um Siena prata, ambos da Fiat, baterem na mesma esquina. O Siena nova-
mente atingiu o estabelecimento, que, por sorte, ainda não havia trocado a 
vidraça – apenas estava protegido por tapumes de madeira.
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Parceria garante entrega de residencial
DA REPORTAGEM

Os Governos Federal e 
do Estado e a Prefeitura de 
Campo Novo do Parecis en-
tregaram nesta semana 400 
casas populares do Residen-
cial Parecis. A parceria entre 
as três esferas de poder tota-
lizou em R$ 18,3 milhões em 
investimentos.

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, 
afirmou que a entrega das 
casas devolve a dignidade 
para as famílias, uma vez que 
o empreendimento reduzirá 
o déficit habitacional do mu-
nicípio. “O maior patrimônio 
que uma família pode ter é 
o seu lar e o que está sendo 
feito com apoio dos poderes 
federal, estadual e municipal 
consolidou a entrega desse 
condomínio tão importante 
para o município”, pontuou 
ele.

Outras obras de infraes-
trutura também foram feitas 
na região de Campo Novo do 
Parecis, como a restauração 
da rodovia que liga a Sapezal, 
cuja ordem de serviço deve-
rá ser assinada nos próximos 
dias; além da MT-235, que 
liga a Nova Mutum, e será re-
passada à iniciativa privada, 
“trazendo mais segurança e 
conforto aos que trafegam 
por ela”.

O secretário nacional 
de Habitação, Alfredo San-
tos, destacou o trabalho do 
Governo de Mato Grosso 
para viabilizar a conclusão da 
obra, que teve início em 2012, 
chegou a ser paralisada por 

alguns anos e foi retomada 
em 2019. Para que as casas 
pudessem ser construídas 
o Executivo Estadual doou a 
área para o residencial, no va-
lor de R$ 780 mil.

Além disso, ele fez ques-
tão de assegurar parceria 
com o governo do estado, 
que trabalha para a constru-
ção de 20 mil casas através 
do eixo Mais Habitação, den-
tro do programa estadual 
Mais MT. “O Governo de Mato 
Grosso está elaborando um 
programa com muita siner-
gia com o Governo Federal 
e logo apresentaremos um 
projeto que vai atender mui-
tos mato-grossenses. Mas é 
uma parceria, é dessa forma 
que queremos trabalhar. Par-
ceria é a chave para atender-
mos a população”, disse.

Para o prefeito Rafael 
Machado, a boa articulação 
e a credibilidade do Governo 
de Mato Grosso foram funda-
mentais para a finalização da 
obra no município. “O gover-
nador Mauro Mendes arru-
mou a casa. Mato Grosso não 
para e Campo Novo também 
não. Já estamos conversando 
sobre projetos futuros”.

Em razão da pandemia, 
seis famílias receberam as 
chaves das casas durante a 
cerimônia. A partir de hoje 
(11), serão feitas as demais 
entregas, conforme chama-
mento.

Entre os beneficiados 
nesta primeira etapa, está 
Jorimar Costa Pinheiro, que 
recebeu as chaves da casa 
acompanhado do filho Davi. 

C.N.PARECIS. Parceria entre esferas totalizou R$ 18,3 mi na construção de 400 casas populares
Foto: Christiano antonuCCi

Parceria entre esferas federal, estadual e municipal resultou em casas populares

os dois não conversam e não se entendem

Prefeito visitou localidade e ouviu reclamações dos moradores
É preciso licitação para reabertura de 10 leitos

de Uti em Sinop 

Foto: Divulgação
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DA REPORTAGEM

A cúpula do MDB não 
consegue colocar dois de 
seus principais nomes para 
conversar. Janaína Riva e 
Emanuel Pinheiro polarizam 
dentro do grupo que precisa 
definir um nome para a presi-
dência da Executiva na Capi-
tal. Desde as eleições, ambos 
mantêm o tom ríspido em 
troca de farpas pela impren-
sa. A esperada reunião do 
partido, que deveria ocorrer 
segunda (8), foi desmarcada 
em cima da hora porque o 
prefeito estava em reunião 
do Consórcio Intermunicipal 
Vale do Rio Cuiabá. Longe 
dos holofotes, ele e a depu-
tada deveriam se reunir para 
um almoço, mediado por 
Carlos Bezerra, mas, nova-
mente Emanuel desmarcou.

O prefeito insiste que 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Colíder He-
merson Máximo, o Maninho, 
visitou a Comunidade Santa 
Paula na Veraneio, junto com 
secretários e vereadores, para 
ouvir as demandas da comu-
nidade e suas reinvindicações 
na área de saúde, educação 
e infraestrutura. Nesta reu-
nião, Maninho citou sobre as 
obras em andamento, como 
a estrada de acesso à cidade, 
e ainda as que estão por vir. 
“O meu compromisso é com 
todos vocês, eu sempre vou 
estar disposto a ouvir a comu-
nidade. Por isso, é importante 
estar presente não só durante 
o período de campanha, mas 
conversar pessoalmente com 
os moradores. Precisamos 
atender as necessidades e fa-
zer tudo o mais rapidamente 
possível”, ressaltou o prefeito.

seu aliado Francisco Faiad 
continue liderando os eme-
debistas, mas Janaína é con-
trária. Ela defende nomes 
que considera “neutros” 
como o de Rafael Bastos. “Eu 
não vetei um nome, a única 
coisa que falei é que tem que 
ser alguém neutro e que faça 
uma coesão entre os dois 
grupos. Eu sugeri alguém li-
gado ao Bezerra, citei nomes, 
poderia ser o Clóvis, a Teté, o 
Rafael Bastos. Acho que não 
pode ser ninguém ligado ao 
grupo político neste momen-
to. Tem que ser alguém que 
vá conciliar os dois lados, é só 
isso”, disse ela.

Já para Bezerra, não há 
preferidos, “todos me agra-
dam, sou um homem de par-
tido”, afirmou. Sem acordo 
ou consenso, uma definição 
pode vir do próprio presiden-
te do diretório estadual.

SEM REUNIÃO

Janaína e Emanuel polarizam
indicação a presidente do MDB

COLÍDER

Maninho ouve demandas
da comunidade Veraneio

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Em reunião com o pre-
feito Roberto Dorner, nesta 
semana, o governador Mau-
ro Mendes garantiu a reaber-
tura de 10 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
para dar suporte aos atendi-
mentos contra a Covid-19 em 
Sinop. 

No entanto, para que 
isso aconteça, é necessária 
a realização do processo lici-
tatório para contratação da 
equipe de atendimento.

“Nós já, por três vezes, 
colocamos a licitação para 
contratar os profissionais, e 
infelizmente não logrou êxi-
to. Não tivemos empresas 
que atendessem os requi-
sitos legais”, explicou Men-
des. “Estamos publicando de 
novo, tentando fazer todo o 
esforço possível e impossível 
para abrir esses dez leitos, as-
sim como estamos fazendo 
em outras regiões do Esta-
do”, reforçou.

Ainda não há previ-

são de quando a reabertura 
ocorra. No entanto, todos os 
equipamentos necessários já 
estão no município, uma vez 
que eles foram utilizados até 
setembro do ano passado, 
reforçando os atendimen-
tos nesse período de pan-
demia. “Agora temos que 
contar com os profissionais, 
achar os médicos, porque os 
leitos de UTI estão prontos. 
Tem respirador, tem tudo, 
tem medicamento, falta re-
almente contratar empresa 
para colocar os profissionais 
e tocar a UTI em Sinop”, jus-
tificou o governador. Para 
Dorner, o encontro foi posi-
tivo e o momento agora é 
de cautela, seguindo as re-
comendações de biossegu-
rança. “Tudo o que estamos 
fazendo aqui é pela saúde de 
Sinop e o bem da nossa cida-
de”, destacou. Atualmente, 
o Hospital Regional dispõe 
de 19 leitos que, nas últimas 
semanas, vem registrando 
constante ocupação. O hos-
pital atende moradores de 
Sinop e também da região.

SINOP

Dorner cobra e Mendes 
garante licitação para 
reabrir Utis

“Há nove anos aguardava por 
esse dia. 

É a realização de um so-

nho. Eu que estou desempre-
gado, vou continuar fazendo 
meus bicos para terminar de 

pagar as parcelas”, disse. O 
pequeno Davi foi o primei-
ro a entrar em casa e tratou 

logo de escolher o seu novo 
quarto. “Meu pai está de pa-
rabéns”, disse.
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Ministro garante a extensão da
Ferronorte, mas depende de votação
DA REPORTAGEM

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas, 
garantiu a autorização para 
a extensão dos trilhos da Fer-
ronorte para Cuiabá e depois 
Lucas do Rio Verde – a cha-
mada Ferrovia ‘Senador Vi-
cente Vuolo’, durante reunião 
com os senadores Wellington 
Fagundes e Jayme Campos e 
com o líder do Governo, Fer-
nando Bezerra. No entanto, 
a certeza ainda depende da 
aprovação do novo Marco Re-
gulatório das Ferrovias pelo 
Senado, que tem votação 
prevista para o dia 24.

Uma série de emendas 
será apresentada pelos dois 
senadores ao projeto origi-
nal. Ao mesmo tempo, o Mi-
nistério da Infraestrutura, 
segundo explicou Tarcísio, irá 
determinar a avaliação dos 
estudos encaminhados pela 
concessionária à Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT).  A Ferronorte 
deverá ser a primeira ferro-
via brasileira a ser construída 
pelo regime simplificado de 
autorização. “Sou entuasiasta 
da Ferronorte”, disse o minis-
tro.

Jayme Campos se disse 
satisfeito com o resultado da 
reunião e foi taxativo ao afir-
mar que “a Ferronorte será 
uma realidade”. Ele fez ques-
tão de destacar que “o sonho 
do povo cuiabano, do povo 
mato-grossense, do senador 
Vicente Vuolo, será uma re-
alidade”. Jayme previu que 
entre o final de abril e o iní-
cio de maio seja expedida a 
autorização, em evento em 
Cuiabá com a presença do 
ministro da Infraestrutura e 
também do presidente Jair 
Bolsonaro.

“Além do caráter his-
tórico, a autorização para 
implantação da extensão 
da Ferronorte garante inves-
timentos no Estado na or-
dem de R$ 8,5 bilhões pela 
concessionária Rumo, com a 
geração de milhares de em-
pregos e avanços na nossa 
economia”, salientou Fagun-
des. Na reunião com Freitas, 
o senador Wellington Fagun-
des fez questão de destacar 
o trabalho realizado com Jay-
me Campos junto ao Tribu-
nal de Contas da União, ANTT 
e Ministério da Infraestrutu-
ra para garantir a renovação 
antecipada da concessão da 

Foto: Divulgação

Ferrogrão será estendida a Cuiabá e L.R.Verde

ATÉ CUIABÁ E LUCAS. Tarcísio de Freitas depende da aprovação do novo Marco Regulatório das Ferrovias pelo Senado
malha paulista. Esse fator, 
segundo o senador do PL, 
foi determinante para que a 
concessionária possa implan-
tar novos trilhos em Mato 
Grosso.

De acordo com o proje-
to acordado pelos senadores 
com o Ministério da Infraes-
trutura, a Rumo irá expandir 
os trilhos de Rondonópolis, 
onde possui o maior terminal 
de cargas da América do Sul, 
em direção a Campo Verde, 
Cuiabá, Nova Mutum e Lucas 
do Rio Verde. A direção da 
empresa informou que já ad-
quiriu inclusive áreas para a 
construção dos terminais de 
carga nesse novo trecho.

OUTRAS
FERROVIAS
O presidente da Fren-

te Parlamentar de Logística 
e Infraestrutura, Wellington 
Fagundes, destacou que 
o entendimento firmado 
em torno do Projeto de Lei 
257/2018 pode ser classifi-
cado como “excelente para 
o Brasil”. O projeto permite 
avançar as ferrovias para o 
Centro-Oeste em função da 
grande capacidade de pro-
dução.

Além da Ferronorte, os 
senadores trabalham para 
viabilizar a implantação da 
Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste (FICO), que liga 

Água Boa à Ferrovia Norte-
-Sul, e também da Ferrogrão, 
de Sinop a Miritituba. “Isso 
vai trazer mais competitivi-
dade. Queremos as ferrovias 

DA REPORTAGEM

Os moradores da re-
gião da Fazenda Vitória do 
Araguaia, localizada na zona 
rural de Porto Alegre do Nor-
te, realizaram nesta semana 
um protesto pacífico com 
o fechamento da BR-158 na 
altura da ponte na saída do 
município. A manifestação foi 
liderada pela Associação dos 
Moradores da Gleba Rio Xa-
vantinho e deverá acontecer 
até hoje, sempre no horário 
das 5h às 18h. A liberação de 
carros e caminhões é realiza-
da de 2 em 2 horas. A razão 
do protesto é pela desocupa-
ção da área, a qual é perten-
cente à Agropastoril Vitória 
do Araguaia. A batalha judi-
cial já dura cerca de 30 anos.

A Justiça de Mato Gros-
so determinou, em novem-
bro de 2020, o imediato 
cumprimento da ordem de 
desocupação da Fazenda 
Vitória do Araguaia, em Por-

DA REPORTAGEM

O Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi), me-
dido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
registrou inflação de 1,99% 
em janeiro deste ano. Essa é a 
maior taxa mensal do indicador 
desde o início da série históri-
ca, em 2013. Em dezembro de 
2020, a taxa havia ficado em 
1,94%. Com o resultado, o indi-
cador acumula taxa de 12,01% 
em 12 meses. O custo nacional 
da construção, por metro qua-
drado, ficou em janeiro em R$ 
1.301,84. O metro quadrado dos 
materiais de construção teve 
alta de 2,96% em janeiro e pas-
sou a custar R$ 731,37. A mão 
de obra subiu 0,78% e passou 
a custar R$ 570,47 por metro 
quadrado.

DA REPORTAGEM

Os pagamentos feitos 
pelos brasileiros com cartões 
de crédito, débito e pré-pa-
gos chegaram aos R$ 2 tri-
lhões em 2020, o que corres-
ponde a um crescimento de 
8,2% na comparação com o 
ano anterior, segundo balan-
ço divulgado pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs).

Entre as modalidades 
de pagamento, o uso do car-
tão de débito teve desempe-
nho acima da média em 2020, 
chegando a R$ 762,4 bilhões, 
com crescimento de 14,8%. 
O cartão de crédito registrou 
R$ 1,18 trilhão em transações, 
com alta de 2,6%. Já o cartão 
pré-pago movimentou R$ 
45,3 bilhões e cresceu 107,4% 
no ano passado.

Para a entidade, apesar 
da pandemia da covid-19 e de 
seus efeitos para o país, o re-
sultado superou as expectati-
vas de desempenho do setor, 
mostrando forte recuperação 

no segundo semestre.
“Tivemos um ano atípi-

co, como a maioria dos seg-
mentos, mas conseguimos 
encerrar o período com alta 
de mais de 8%. Apesar dos 
desafios, o setor mostrou sua 
capacidade de inovação e 
inclusão, ajudando consumi-
dores e lojistas a viabilizarem 
suas transações com a con-
veniência e a segurança dos 
pagamentos digitais, via e-
-commerce, carteiras digitais, 
aplicativos, transações sem 
contato, entre outras modali-
dades”, analisou o presidente 
da Abecs, Pedro Coutinho.

O balanço mostrou que 
ao todo foram feitas 23,3 bi-
lhões de pagamentos com 
cartões ao longo do ano, 3,6% 
a mais do que no ano ante-
rior. Os gastos de brasileiros 
no exterior caíram 60% e re-
gistraram o menor resulta-
do em 16 anos, de US$ 3,46 
bilhões (R$ 16,8 bilhões). Já 
as compras feitas por estran-
geiros no Brasil caíram 48,3%, 
somando US$ 2,16 bilhões (R$ 
10,6 bilhões).

Moradores da gleba fecharam BR-158

É a maior taxa mensal do indicador desde o início da série histórica
Crescimento foi de 8,2% na comparação com o

ano anterior

PORTO ALEGRE DO NORTE

Em protesto por desocupação, 
moradores de gleba fecham BR

SEGUNDO IBGE

Construção civil tem maior
taxa de inflação em 8 anos

CRESCIMENTO

Pagamentos com cartões 
movimentam R$ 2 trilhões 
em 2020, diz Abecs

Foto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

funcionando e com fretes 
mais acessíveis, levando nos-
sa produção e trazendo os 
insumos mais baratos”, frisou 
Fagundes.

to Alegre do Norte, que foi 
invadida por grileiros. Atual-
mente, o processo – que co-
meçou na Comarca de São 
Felix do Araguaia – tramita 
na Vara Especializada de Di-
reito Agrário de Cuiabá. Em 
seu despacho, o juiz Carlos 
Roberto Barros de Campos 
escreveu que “não mais serão 
tolerados eventuais pretextos 
para efetiva consecução do 
mandado de manutenção 
de posse, sob pena de cons-
tituir ato atentatório à digni-
dade da Justiça, sem prejuízo 
das sanções criminais, cíveis 
e processuais cabíveis, além 
de multa”. A ação foi movida 
pela empresa Agro Pastoril 
Vitória do Araguaia, proprie-
tária da fazenda. Na ação, 
o procurador da República 
José Basílio Gonçalves qua-
lificou a ação dos ocupantes 
da área como “simples inva-
são de área privada produtiva 
por grupo de usurpadores de 
propriedade alheia”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Previa 
(LP) e Licença de Instalação (LI), referente ao Projeto de 
Obras de Conservação de Pavimento com Aplicação de 
Lama Asfáltica em diversas vias localizadas na área urba-
na do município de Peixoto do Azevedo/MT, com extensão 
total de 16.996,75 metros e área total de 128.322,16 m².

VEM SORRIR ODONTOLOGIA LTDA CNPJ nº 
40.092.134/0001-02, torna público que requereu junto à Secre-
taria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para 
a atividade  principal 86.30-5-04 – Atividade Odontológica e ati-
vidade secundária 32.50-7-06 Serviços de prótese dentária, o 
empreendimento está localizado na Avenida Governador Júlio 
Campo, 893, Setor Comercial – Sinop/M. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

AGRO SCHLATTER LTDA - CNPJ: 31.163.376/0001-40, torna 
público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Am-
biente – SEMA o Licenciamento para o Plano de Exploração 
Florestal - PEF na Fazenda Monte Sinái II, localizada na MT 
430, saída de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 101,36 
km. Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna público que requereu junto a Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente – SEMA o Licenciamento para 
o Plano de Exploração Florestal - PEF na Fazenda Laçada - 20, 
localizada na MT 430, saída de Confresa sentido Santa Cruz do 
Xingu, 83,31 km. Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

MORIA AGROPECUARIA LTDA- CNPJ: 37.228.960/0001-13, 
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente – SEMA o Licenciamento para o Plano de Exploração 
Florestal - PEF na Fazenda Moriá II, localizada na MT 430, saí-
da de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 94,38 km. Municí-
pio de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

MORIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.228.960/0001-13, 
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente – SEMA o Licenciamento para o Plano de Exploração 
Florestal - PEF na Fazenda Moriá, localizada na MT 430, saída 
de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,42 km. Município 
de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

MADEIREIRA CACHOEIRA LTDA - EPP CNPJ: 
07.906.136/0001-04. Torna público que requereu a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA a Renovação da Licença 
de Operação através do Licenciamento Ambiental Simplificado 
(LAS) de uma Serraria com desdobramento de madeira em bru-
to, localizado no Município de Juara – MT. Não determinado 
EIA/RIMA. (ECO D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

ELTEC ENGENHARIA - CNPJ.: 25.189.180/0001-22 Torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de Instalação 
para atividade de 41.10-7– Incorporação de empreendimentos 
imobiliários e Obra Civil, localizado na Avenida Novo Horizonte, 
lote 08 W quadra 16  Loteamento Monte Líbano II, no município 
de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira 
Agrícola e Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho 
– 066 9 96121699)

LUIZ TURRA, CPF 279.422.010-15, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) E Licença de Operação (LO) para a atividade de Criação de 
Suínos. Localizado na Rodovia BR 163 km 774 – à direita 5 km, 
zona rural, município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°35’40,67”W, 12°24’38,12”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A, CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna ao público que requereu junto a 
SEMA/MT, a Plano de Exploração Florestal-PEF na Fazenda 
Santa Claudia I, localizada na MT 430 saída de Confresa senti-
do Santa Cruz do Xingu, 95 km, cidade de Vila Rica-MT.

GILCE VICENTE LTDA - EPP CNPJ: 38.476.128/0001-07. Tor-
na público que requereu a Secretaria de Estado do Meio Am-
biente - SEMA o Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) 
de um Picador Florestal Fixo, localizado no Município de Juara 
– MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO D´ MATA ENGENHA-
RIA (66) 99639-2253).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 07/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 07/2021, cujo objeto é o: Regis-
tro de Preço para Aquisição de Materiais para uso nas construções e reformas 
em geral de todas as Secretarias do Município de Nova Guarita - MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 26/02/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 12:00 ou 
através do site www.novaguarita.mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 10 de Fevereiro de 2021.
Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021

Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUN-
DO, neste ato representada por sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria 
nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
licitação no dia 03/03/2021, às 08H00, para CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO EXAMES 
ULTRASSONOGRAFIA, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital 
de Licitação. 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 08H00min às 11H00min e no 
site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.Novo Mundo, MT, 10 de 
fevereiro de 2021.Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 02/03/2021, às 
08H00, para o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, EM ATENDI-
MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações 
do Edital de Licitação. 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.
Novo Mundo, MT, 10 de fevereiro de 2021.Luciana Da Silva Betarelo - Pre-
goeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
003/2021

Publicado Jornal Diário do Estado pagina 05 , quarta-feira, 10 de fevereiro de 
2021. ONDE SE LÊ: Objeto: REGISTRO DE PREÇO do Tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA 
MINI INDUSTRIA CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 01202-2017/
SEAF – FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTU-
RA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF COM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações no Termo de 
Referencia – ANEXO I do Edital. LEIA-SÊ: Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 
DO TIPO ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIA NO TERMO 
DE CONVENIO N° 1773/2017 SEDUC – FIRMADO ENTRE A SECRETARIA 
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABA-
PORÃ – MT, conforme descrito no Termo de Referencia ANEXO I deste edital. 
Repartição interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RA, 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 
supracitado, 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 proferido pela 
Comissão Municipal de Licitação. Tabaporã – MT, 09 de Fevereiro de 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº. 003/2021 Processo Licitatório Nº. 003/2021 Publicado 
Jornal Diário do Estado  Pagina 05, Quarta-Feira, 10 De Fevereiro De 2021  
Onde Se Lê: Objeto: Registro 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 – Ane-
xo I Do Edital. Leia-Sê: Objeto: Registro De Preço Do Tipo Menor Preço Por 
Item Para Aquisição Equipamentos Do Tipo Eletrodomésticos, Informática E 
Eletrônicos Para Atender As Necessidades Das Unidades Escolares Da Se-
cretaria Municipal De Educação, Conforme Exigência No Termo De Convenio 
N° 1773/2017 Seduc – Firmado Entre A Secretaria De Estado De Educação 
Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme Descrito No Termo 
De Referencia Anexo I Deste Edital. Repartição Interessada: Secretaria Muni-
cipal De Educação, Cultura, Desporto E Lazer Modalidade De Licitação: Pre-
gão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação: Menor Preço Regime De Execução: 
Por Item Forma De Execução: Indireta Conformidade: Edital Com Seus Ane-
xos, 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, Através De Seu Pregoeiro, Senhor Helielson 
Teodoro Alves Nomeado Pela Portaria 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 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 Re-
gistrado E Publicado Por Afixação, No Lugar Público De Costume Desta, Na 
Data Abaixo. Tabaporã – Mt, 09 De Fevereiro De 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 005/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO, JANTAR), REFEIÇÃO 
SELF SERVICE E LANCHES INDIVIDUAIS PARA MUNICÍPIO DE 
SORRISO E SEUS DISTRITOS.' CONFORME A SEGUIR, EMPRESA 
VENCEDORA: ADERALDO JOSE SOARES 97311154120, CNPJ/CPF 
Nº 34.772.765/0001-61 ITENS VENCEDORA - 838521 - R$4,95, - 
838521 - R$4,95, - 836867 - R$16,90, - 836867 - R$16,90, - 836868 - 
R$17,80, - 836868 - R$17,80, - 836053 - R$4,95, - 836053 - R$4,95, - 
836869 - R$27,00, - 836869 - R$27,00, VALOR TOTAL R$ R$855.934,00 
VALOR TOTAL GERAL R$855.934,00.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 010/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE SOB 
D E M A N D A D E  C H A M A D O  D E  S E R V I Ç O S  T É C N I C O S 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
PARA CONFIGURAÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE PROBLEMAS 
E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS DO AMBIENTES DE TI DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO MT, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA: 
ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134 CNPJ/CPF Nº 
32.154.542/0001-05, ITENS VENCEDORA - GLOBAL - 845319 - 
R$77,597, 845327 - R$96,2596, 845323 - R$90,3662, 845324 - 
R$103,1354, 845321 - R$91,3484, 845320 - R$66,7924, 845325 - 
R$48,1298, 845322 - R$56,9703, VALOR TOTAL GERAL: 125.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021

Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Palmeiras encara o Al Ahly, às 11h

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Nesta quinta-feira (11), 
às 11h, Palmeiras e Al Ahly-
-EGI jogam pelo Mundial de 
Clubes da Fifa e decidirão ter-
ceiro e quarto lugares. Abel 
Ferreira comandou treino 
na tarde desta quarta e deve 
promover algumas mudan-
ças no time titular.

O português comandou 
trabalho de aprimoramento 
e finalização. Além disso, os 
titulares focaram na parte 
física enquanto os reservas 
foram exigidos em um dos 
campos do hotel. Wesley tra-
balhou normalmente e avan-
çou na recuperação. Gabriel 
Veron ficou sob os cuidados 
dos preparadores físicos e 
ainda não está pronto para 
voltar.

A provável formação do 
Palmeiras: Weverton; Marcos 
Rocha, Luan, Gustavo Gómez 
e Viña; Danilo e Zé Rafael; Ga-
briel Menino, Raphael Veiga e 
Rony; Luiz Adriano.

Pelos lados egípcios, as 

notícias não são nada boas. 
Os atacantes Mahmoud 
Kahraba e Hussein El-Shahat 
foram banidos pela Fifa do 
jogo de hoje por violarem o 
protocolo contra o novo co-
ronavírus estipulado pela 

MUNDIAL DE CLUBES

Melancólica disputa pelo 3º lugar
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Federação divulga tabela detalhada
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) di-
vulgou nesta semana a tabela 
detalhada do Campeonato 
Mato-grossense 2021. Foram 
definidas as quatro primeiras 
rodadas com datas, horários e 
locais dos jogos. A abertura do 
Mato-grossense 2021 está pre-
vista para o dia 26, uma sexta-
-feira, com o clássico entre 
Dom Bosco e Operário-VG, às 
19h, na Arena Pantanal.

No sábado, mais dois 
jogos. Em Rondonópolis, o 
União recebe o Luverdense, no 
Estádio Luthero Lopes, às 17h; 
um pouco mais tarde, às 19h, 
o Grêmio Sorriso faz o clás-
sico do Nortão diante Sinop, 
no Estádio Egídio Preima. No 
domingo, o Cuiabá enfrenta o 
Poconé, às 9h, na Arena Pan-
tanal. Fechando a rodada, o 
Nova Mutum recebe o Ação, às 
15h30, no Estádio Valdir Doilho 
Wons. O Nova Mutum, inclu-
sive, é o atual campeão. Após 
alguns anos apenas no futebol 
amador, a equipe se profissio-
nalizou, e logo em seus dois 
primeiros anos conquistou 
dois títulos. O primeiro veio 
em 2019, quando venceu o 
Estadual da Segunda Divisão. 
Em um torneio com 5 equipes, 
avançou às semifinais, onde 
eliminou o Cacerense. Na de-
cisão, superou o Poconé (in-
clusive com uma goleada de 
4 a 0 no jogo de ida). Ambas 
equipes subiram.

Debutante na elite es-
tadual ano passado, a equipe 
fez uma boa primeira fase e 
terminou em quinto, se clas-
sificando para a próxima fase. 
Nas quartas de final, eliminou 
o Sinop com vitória em casa e 
empate fora, e com a mesma 
combinação superou o Lu-
verdense nas semifinais. Na 
decisão, encarou o União Ron-

donópolis, vencendo as duas 
partidas por 1 a 0 e se sagran-
do campeão inédito do Mato-
-grossense. Com o título, a 
equipe do Médio Norte mato-
-grossense garantiu vaga dire-
ta na Copa do Brasil e Campe-
onato Brasileiro Série D.

CAMPEÕES
O maior campeão mato-

-grossense da história não es-
tará na elite esse ano. O Mixto 
acabou rebaixado em 2020 
junto do Araguaia e não pode-
rá lutar pelo seu 25º título. O 
último foi em 2008.

Com a metade de taças 
está o Operário-VG, que não 
conquista o Estadual desde 
2002. Outros dois clubes com 
o mesmo nome já levantaram 
o caneco: em 1997, o EC Ope-
rário, e em 2006 o Operário FC. 
Eles são raízes do atual CEOV, 
mas não são a mesma equi-
pe. Com 9 títulos, o Cuiabá é 
atualmente a maior potên-
cia estadual. Apesar de ficar 
pelo caminho em 2020, o time 
conquistou nada mais nada 
menos do que 7 estaduais e 
duas Copa Verde nessa déca-
da. Entretanto, o maior feito 
foi ter conquistado os acessos 
da Série D (2011), Série C (2018) 
e Série B (2020) para disputar 
de forma inédita o Brasileirão 
2021.

O Dom Bosco é o quarto 
maior campeão, com 6 taças (a 
última em 1991). O Atlético tem 
5 títulos e o Operário de Cam-
po Grande tem 4 (à época em 
que Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul eram um só). Com 
3 títulos, Sinop e Luverdense, 
seguidos por Sorriso e Juven-
tude. Entre os que levantaram 
apenas um caneco estão Nova 
Mutum, União Rondonópolis, 
Cacerense, Americano, Paulis-
tano, Vila Aurora, Operário FC, 
EC Operário e Comercial de 
Campo Grande (mesma situa-
ção do Operário-MS).

MATO-GROSSENSE 2021. Primeiro jogo será no dia 26 de fevereiro, entre Dom Bosco e Operário-VG

DA REPORTAGEM

Um dia depois da vitória 
sobre o Al Ahly, que colocou 
o Bayern de Munique na final 
do Mundial de Clubes, o ata-
cante Robert Lewandowski 
concedeu entrevista coletiva 
e se diz extremamente moti-
vado para a final contra o Ti-
gres, do México.

“Esse título vai ser como 
a cereja do bolo. Temos a 
chance de ganhar o sexto tí-
tulo em sequência. Sabemos 
o que isso significa para a his-
tória do futebol, não só para 
o Bayern. Queremos mostrar 
que absolutamente vamos 
atrás desse título do Mundial 
de Clubes”, declarou o me-
lhor do mundo.

Lewandowski foi deci-
sivo para a vitória do Bayern 
sobre o Al Ahly, ao marcar os 
dois gols do confronto. Ele foi 
eleito como o melhor jogador 
da partida. Na temporada 
2020/21 até agora, o centroa-

CAMPEÃO DO MUNDO

Lewandowski mostra 
motivação para ganhar o 
Mundial: “Cereja do bolo”

vante polonês soma 29 gols 
em 27 jogos.

O Bayern foi campeão 
em 2020 das seguintes com-
petições: Campeonato Ale-
mão, Copa da Alemanha, 
Liga dos Campeões, Superco-
pa da Alemanha e Supercopa 
da Europa. 

O objetivo do grupo é 
conseguir a façanha inédita 
na história do clube de ven-
cer todos os torneios dentro 
de um mesmo ano (o Mun-
dial de Clubes é relativo ao 
ano passado).

“Podemos ser o segun-
do time a vencer seis títulos 
em um ano. 

Quando você está tão 
perto de uma conquista, tem 
que se entregar completa-
mente para isso”, comentou 
Lewandowski, em referência 
ao Barcelona de 2009, que 
ganhou todos os títulos que 
disputou naquele ano.

O Bayern de Munique 
enfrenta hoje o Tigres, às 14h.

Foto: gil gomes/assessoria união

Nova Mutum estreou na elite e já foi campeão em 2020

entidade. Titulares contra o 
Bayern, eles foram até a ar-
quibancada e cumprimen-
taram um ídolo do clube 
egípcio. Kahraba, 26 anos, e 
El-Shahat, 28, foram flagra-
dos estendendo as mãos e 

cumprimentando o ex-meia 
Mohamed Aboutrika, ídolo 
do Al Ahly e da seleção egíp-
cia, que acompanhou a der-
rota por 2 a 0 para o Bayern 
de Munique na última se-
gunda-feira.

A Águas de Guarantã informa o reajuste tarifário dos 
serviços públicos de abastecimento de água de Guarantã 
a partir do dia 12 de maio 2021, conforme Decisão do 
Processo Regulatório 36/2020 da AGER-Sinop.

O reajuste será de 4,31% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 2,68 (dois reais e 
sessenta e oito centavos por metro cúbico).

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ-MT

www.aguasdeguaranta.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)

A Águas de Matupá informa o reajuste tarifário dos 
serviços públicos de abastecimento de água de Matupá a 
partir do dia 13 de março de 2021, conforme Decisão do 
Processo Regulatório 35/2020 da AGER-Sinop.

O reajuste será de 4,31% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 2,96 (dois reais e 
noventa e seis centavos por metro cúbico).

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT

www.aguasdematupa.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)
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DA REPORTAGEM

Começam a ser instala-
das, já na próxima semana, 
lombadas em vários pontos 
de Sorriso. A princípio, os 
quebra-molas que têm como 
objetivo reduzir a velocidade 
dos veículos, serão instalados 
nas ruas Alencar Bortolanza, 
no Bairro Industrial; e Geral-
da da Silva Soares, que é a 
rua do Cemeis Aquarela do 
Saber, no Bairro Mário Raiter.

Proibidas desde 1998, as 
lombadas somente serão ins-
taladas pelas equipes da Se-
cretaria de Obras e Serviços 
Públicos em pontos que pas-
saram pelo crivo da Secreta-
ria Municipal de Segurança 
Pública, Trânsito e Defesa Ci-
vil (Semsep).

“O Conselho Nacional 
de Trânsito permite a instala-

Escolha leva em consideração uma série de critérios

Foto: Divulgação

ção depois de um estudo de 
viabilidade, baseado no volu-
me de tráfego, ocorrência de 
acidentes e a ineficiência de 
outros dispositivos, como a 
sinalização orientativa a con-
dutores, por exemplo”, expli-
ca o titular da Semsep, José 
Carlos Moura.

Uma reunião permitiu 
o alinhamento entre as duas 
pastas para dar início ao pro-
cesso de instalação das lom-
badas e pronta sinalização 
dos pontos que vão receber 
10 dispositivos nesta primeira 
etapa. “Vamos agir de forma 
rápida e aproveitando as ja-
nelas de tempo firme para o 
trabalho, que deve ter início e 
ser concluído no mesmo dia, 
evitando assim a interdição 
das vias por longos períodos”, 
destaca o secretário de Obras 
Milton Geller.

Projeto arquitetônico para
reformar a praça central
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra) e 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), já está atuando para 
reformar e revitalizar a praça 
Dom Wunibaldo e o seu en-
torno, no centro de Chapada 
dos Guimarães.

A iniciativa atende a 
uma determinação do go-
vernador Mauro Mendes, a 
fim de valorizar a história da 
praça, estimular o desenvol-
vimento econômico e resga-
tar o turismo no Município.  
A praça, junto à igreja Nossa 
Senhora de Santana, é um 
dos principais pontos turísti-
cos de Chapada dos Guima-
rães e patrimônio histórico 
de Mato Grosso.

O projeto de reforma e 
requalificação foi elaborado 
em conjunto entre a Sinfra e 
Sedec, e apresentado ao pre-
feito Osmar Froner de Mello, 
secretários, vereadores e po-
pulação.

A proposta de reforma 
busca trazer um conceito 
mais moderno de arquitetu-
ra, sem perder a característi-
ca original da praça, de acor-
do com a secretaria-adjunta 
de Cidades da Sinfra, Rafaela 
Damiani.  “Essa é a praça cen-
tral de Chapada dos Guima-
rães. Elaboramos um projeto 
com um conceito que casa 
a modernidade e o aspecto 
colonial já presente no local. 
Será uma obra importante 
para o Município e vai respei-

tar todo o traçado histórico. 
Tivemos uma grande preo-
cupação em fazer o projeto 
de praça moderna, multiuso, 
sem perder a cultura”, disse.

Entre as intervenções 
previstas estão as melhorias 
na entrada principal, com a 
alteração do nível do pavi-
mento das ruas laterais, im-
plantação de faixas de pedes-
tre elevadas e calçamento, a 
fim de melhorar a acessibi-
lidade e evitar que veículos 
ocupem o espaço da praça. 
Também está previsto proje-
to de drenagem, bancos de 
concreto com encaixe para 
estacionamento de bicicle-
tas, além de bancos de ma-
deira.

Pensando em fomen-
tar o turismo e circulação de 
pessoas, o projeto prevê ain-
da a criação de espaços mul-
tiuso, seguindo a tipologia da 
construção da igreja, onde 
será possível implantar uma 
área de alimentação e volta-
da ao artesanato. Também 
está prevista a revitalização 
do entorno, com a pintura 
das fachadas dos comércios, 
entre outras intervenções.

“Essa estrutura foi dese-
nhada pensando nos dias de 
calor, de frio, neblina. 

Fizemos vários espaços 
pensando em ocupar o es-
paço da praça em dias con-
vencionais e não apenas em 
finais de semana. 

Queremos que as pes-
soas usem a praça” afirmou a 
secretaria-adjunta.

Já o secretário-adjunto 
de Turismo de Mato Grosso, 
Jefferson Moreno, reforçou 

Foto: Divulgação

Ideia é estimular desenvolvimento e resgatar turismo

CHAPADA DOS GUIMARÃES. Iniciativa visa estimular o desenvolvimento econômico e resgatar turismo

DA REPORTAGEM

A pandemia da Co-
vid-19 tem contribuído para 
que o número de nasci-
mentos caia em Mato Gros-
so. Dados levantados pela 
Associação dos Registrado-
res de Pessoas Naturais de 
Mato Grosso (Arpen) apon-
tam queda de até 20,8% na 
taxa de natalidade no esta-
do em janeiro em relação ao 
último ano.

Segundo dados co-
lhidos nos 155 cartórios de 
Mato Grosso e disponíveis 
no Portal da Transparência 
do Registro Civil, o estado 
registrou 4.097 nascimen-
tos em janeiro. No mesmo 
período em 2020, contudo, 
a taxa era de 5.176.

Nacionalmente, a taxa 
de nascimentos em janeiro 
também apresentou que-
da substancial, atingindo a 
casa dos 15,1% em relação ao 
mesmo período do ano an-
terior. Em 2021, o Brasil teve 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Associação Rede 
ILPF reabriu o edital da 1ª 
edição do Prêmio Rede 
ILPF de Jornalismo. O con-
curso premiará produções 
jornalísticas que abordem 
os sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta 
nas categorias de reporta-
gem escrita, áudio, vídeo, 
veículos estrangeiros e 
profissionais das institui-
ções associadas da Rede 
ILPF.

Estado registrou 4.097 nascimentos em janeiro

SINOP

Pandemia provoca queda de 20% 
na taxa de nascimentos em MT

SORRISO

Lombadas serão
instaladas em vários 
pontos da cidade

REDE ILPF

Concurso premiará reportagens
sobre sistemas ILPF

Foto: ilustração

As inscrições serão 
abertas no dia 1º de mar-
ço e poderão ser feitas até 
o dia 15 de maio. Poderão 
ser inscritas reportagens 
veiculadas no período en-
tre 1º de agosto de 2019 e 
15 de maio de 2021. 

O resultado será di-
vulgado em evento online 
nos dias 9 e 10 de junho.

As reportagens inscri-
tas deverão estar dentro 
da temática do Prêmio, 
que é: “com a ILPF, produ-
zir e preservar é possível”. 
Cada jornalista poderá ins-

207.901 crianças nascidas 
em janeiro. Antes disso, em 
2020, o mesmo índice foi de 
244.974.

Para o presidente da 
Arpen, Rogério Campos 
Ferreira, além do aumen-
to no número de óbitos, a 
pandemia da Covid-19 tem 
também influenciado di-
retamente na escolha dos 
casais sobre o melhor mo-
mento para se ter filhos. “A 
pandemia do coronavírus 
tem afetado a população 
brasileira de várias formas. 
No Registro Civil, os primei-
ros grandes impactos foram 
nos óbitos e nos casamen-
tos, agora, percebemos que 
os casais também estão op-
tando por adiar o sonho de 
terem filhos”, disse o presi-
dente.

Apesar da queda, a 
Arpen alerta que a taxa de 
natalidade de janeiro des-
te ano ainda pode mudar. 
Isso se deve ao fato de que 
o intervalo para lançamen-

to dos dados de nascidos 
no período é de até 15 dias, 
assim, pode ser que alguns 

nascimentos ainda não te-
nham sido notificados no 
portal.

crever até dois trabalhos. 
Todas as informações so-
bre o Prêmio Rede ILPF 
de Jornalismo podem ser 
conferidas no edital, dis-
ponível em www.ilpf.com.
br, no menu Publicações.

O primeiro edital do 
concurso havia sido aber-
to em dezembro de 2019, 
porém, com a pandemia 
de coronavírus, a comissão 
organizadora optou por 
suspender o prêmio. 

Porém, para não tra-
zer prejuízos aos trabalhos 
inscritos anteriormente, 

o período de veiculação 
aceito neste edital abran-
geu o período previsto no 
edital anterior.

REDE ILPF
A Associação Rede 

ILPF é uma parceria públi-
co-privada formada pela 
Embrapa, Bradesco, Cep-
tis, Cocamar, John Deere, 
Soesp e Syngenta. 

Tem como objetivo 
contribuir para aumen-
to da adoção de sistemas 
integrados de produção 
agropecuária no Brasil.

que o Estado pretende inves-
tir no turismo em todo Mato 
Grosso, especialmente em 
Chapada dos Guimarães, que 
é uma cidade rica em belezas 

naturais.
“Chapada dos Guima-

rães é um dos principais 
destinos turísticos de Mato 
Grosso e merece toda essa 

requalificação. A cidade re-
cebe turistas de Cuiabá e do 
interior todo fim de semana 
e queremos incentivar ainda 
mais estas visitas. Porque a 

cidade tem beleza única: pa-
redões, trilhas, cachoeiras, o 
ecoturismo unido ao turismo 
cultural e histórico”, disse Je-
fferson Moreno.



Estado de Mato Grosso, Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Cestas básicas doadas vão atender
comunidades indígenas e quilombolas
DA REPORTAGEM

Quilombolas e co-
munidades indígenas de 
Mato Grosso receberão 
mais de 100 mil cestas 
básicas do Governo Fe-
deral, em uma ação ar-
ticulada pela Secretaria 
de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Se-
tasc), por meio da Secre-
taria Adjunta de Direitos 
Humanos e do Conselho 
Estadual de Promoção 
da Igualdade Racial. As 
cestas foram entregues 
simbolicamente na últi-
ma semana, em Rondo-
nópolis, para integrantes 
Comunidade Quilombola 
de Mata Cavalo, localiza-
da em Nossa Senhora do 
Livramento.

A secretária da Se-
tasc, Rosamaria Carvalho, 
destacou a importância 
da ação, realizada pela 
Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR) do Minis-
tério da Cidadania, para 
as comunidades benefi-
ciadas.

“A doação de ali-
mentos nesse período de 
pandemia atende aos an-
seios da comunidade vul-
nerável. A Setasc, através 
do Conselho, oficializou o 
pedido para a doação das 
cestas no ano passado, 
durante a visita da minis-
tra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, em Cuia-
bá”. Serão entregues 91,3 
mil cestas para as comu-
nidades quilombolas e 
indígenas.

O presidente do Ce-
pir, Manoel da Silva, acres-
centou que o Conselho 
acompanhará a logística 
de distribuição das ces-
tas básicas. Do total de 
cestas em encaminhadas 

para Mato Grosso, 24 mil 
atenderão aldeias indíge-
nas de Alta Floreta, Barra 
do Garças, Campinápolis, 
Canarana Cuiabá, Colíder, 
Comodoro, General Car-
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neiro, Juína, Pontes e La-
cerda, Ribeirão Cascalhei-
ra, Rondonópolis, Sapezal 
e Tangará da Serra.

Cada cesta contém 
10 kg de arroz, quatro kg 

de feijão, um kg de fubá 
de milho, dois kg de fari-
nha de mandioca, um kg 
de macarrão, dois kg de 
açúcar cristal, um kg de 
leite em pó e um a emba-

lagem de 900 ml de óleo 
de soja, totalizando 22 kg 
em cada cesta. Durante 
a entrega, estiveram pre-
sentes o secretário adjun-
to de Direitos Humanos 

da Setasc, Kennedy Dias; 
e a secretaria executiva 
dos Conselhos da Setasc, 
Marilu Monteiro, e a re-
presentante do Cepir, Lu-
zia Aparecida.


