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ESPIGÃO DO LESTE

Sinop
encerra o
toque de
recolher
O prefeito Roberto Dorner deci-
diu encerrar o toque de recolher 
e suspender a redução do horário 
noturno de funcionamento de par-
te do comércio que iria até sexta. 
A partir de amanhã, restaurantes, 
bares, lanchonetes e conveniên-
cias que estavam funcionando so-
mente até às 22h voltam a atender 
em horário normal.             Página  -3

DIVULGAÇÃO

STUDIOMEGA

CORINTHIANS

Mancini
ainda
acredita
em vaga na
Libertadores

O técnico do Corinthians, 
Vagner Mancini, admitiu difi cul-
dades, mas manteve a fé por 
uma vaga na Copa Libertado-
res. Ele negou, porém, que vá 
encarar como fracasso caso não 
a consiga. No domingo, o Timão 
perdeu para o Flamengo por 2 
a 1 e amanhã faz jogo atrasado 
contra o Santos, em clássico na 
Vila Belmiro.      Página - 6

DIVULGAÇÃO

MODERNIZAÇÃO

Há mais de um ano, o Detran-MT vem investindo na modernização e informatização de todas 
as etapas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), especialmente nas aulas 
teóricas e práticas de direção veicular, como uma das formas de coibir fraudes no processo de 
formação de condutores em Mato Grosso, prática que ocorreu por muitos anos de forma recor-
rente.                              Página -8

DIVULGAÇÃO

Coibindo fraudes na obtenção da CNH

Um atoleiro na rodovia MT-322, próximo ao distrito de Espigão do Leste, 
o ‘Baianos’, em São Felix do Araguaia, está impedindo o tráfego de 
veículos pesados há quase uma semana. O ponto de maior número de 
carretas paradas está próximo a um armazém que recebe parte da safra 
da região, grande protagonista na agricultura regional.         Página -4

Atoleiro deixa mais de 200
carretas paradas na MT-322



Se não tomarmos alguma atitude assistire-
mos esse país afundar na barbárie e regre-
dir em todos os sentidos

As coisas não tendem a melhorar, pelo 
contrário, tudo parece indicar que o que está 
ruim pode ficar ainda pior. Para que o país 
possa melhorar seria preciso que o seu povo 
também melhorasse, ou seja, tivesse atitudes 
dignas de um cidadão que participa e tenta 
entender a vida política e social da nação. No 
entanto, uma boa parte da população está 
mais preocupada consigo própria do que com 
a coletividade, tem mais interesse em se salvar 
mesmo que isso prejudique os demais.

A política só pode melhorar se a sociedade 
civil cobrar atitudes patrióticas dos deputados 
e senadores. A justiça só funciona quando a 
população engajada cobra das autoridades o 
uso correto das leis. Enfim, qualquer salto qua-
litativo da vida social depende de as pessoas 
contribuírem com as mesmas e não ficarem 
apenas lutando por privilégios ou benesses. 
Enquanto as pessoas acharem graça das des-
graças do nosso governante ele continuará na 
sua trajetória errática, ofendendo adversários, 
jornalistas e boa parte do povo. Enquanto con-
fundirem seus arroubos de falastrão com co-
ragem e não perceberem que é apenas uma 
tática para esconder seus erros, ou trazendo 
algo pior à tona para que não avistem sua in-
consistência política e seus erros diabólicos, 
continuarão a alimentar um ego doentio, in-
fantil, covarde.

Enquanto nada fazemos o país caminha 
para se tornar um pária mundial, uma nação 
desacreditada, que não é levada a sério nas 
discussões mundiais. Cada dia a mais, nos 
tornamos menores, uma vergonha interna-
cional. As grandes empresas estão saindo do 
país ou não vem mais, ou ainda, não têm pla-
nos para ampliar seus investimentos locais. A 
economia está parada não apenas porque o 
governo não tem um plano econômico, senão 
um palavrório vazio e inconsistente, mas por-
que as nações e as empresas não acreditam 
na nossa capacidade de reagir a um governo 
distópico, a sair de algo selvagem e brutal e 
retornar a uma vida civilizada. Quando olham 
o nosso futuro tudo que vem é algo que está 
sendo destruído e teremos décadas para re-

construir após o esforço destrutivo desse go-
verno, cuja única intenção foi sempre apenas 
destruir o que foi feito por governos anteriores, 
porém sem ter nenhum projeto de país, senão 
arroubos lunáticos e delirantes de alguém que 
se guia pelo ódio e pelo rancor, sem cultura ou 
conhecimento.

Acabou com a política ambiental sem por 
nada no lugar, deixando a vida natural viver 
sem lei. Acabou com uma política de ampliação 
dos direitos humanos que vinha sendo constru-
ída desde a redemocratização, acabando com 
antigas garantias e instituições para atenderem 
os prejudicados socialmente. Liberou as armas 
para que todos se matem, retirou impostos de-
las, ainda que os mantenha sobre alimentos e 
remédios, na energia elétrica. Ampliou o gasto 
com a defesa numa época que deveria conter 
os gastos governamentais, cortou na educa-
ção, na saúde, na justiça, mas ampliou os gas-
tos com a polícia: menos professor e médico, 
mas mais repressão. Diminuiu nosso contato 
com o mundo exterior, restringindo-o a poucas 
nações, quase exclusivamente os Estados Uni-
dos e seus aliados como Israel e Arábia saudi-
ta. Ofendeu e ofende as demais nações e nos 
isolou na América Latina; até a Venezuela tem 
melhores relações que o Brasil.

Se não tomarmos alguma atitude assistire-
mos esse país afundar na barbárie e regredir 
em todos os sentidos, da educação à saúde, dos 
direitos humanos ao meio ambiente, da vida 
com algum respeito e dignidade civilizatória 
para a lei do mais forte ou mais armado. 

É preciso que reajamos a esse caos promo-
vido não apenas por Bolsonaro, mas também 
por esse congresso, feito de negociantes que 
traficam benesses para seus redutos eleito-
rais em detrimento do conjunto de todos nós. 
É preciso que os brasileiros ponham a mão na 
consciência e deixem de apenas assistir o que 
de tão tenebrosos está acontecendo com o 
procedimento das autoridades. Ou tomamos 
uma atitude cívica ou em breve mais nada ha-
verá para ser feito num país em guerra e de ter-
ra arrasada.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFES-
SOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/UFMT

Do ruim para o pior

Um carnaval diferente
te, conseguirão fazer suas festas podem 
custar a vida de pessoas que sequer sabem 
do que está acontecendo.

Da forma mais camu-
flada possível os conta-
tos vão sendo feitos e o 
número de confirmados 
aumenta. Tem que ser 
“ponta firme”, não pode 
dar “bandeira”, afinal, é 
algo escondido. Tão mal 
escondido, diga-se de 
passagem, que eu recebi 
convite para quatro even-
tos desses (números que 

podem ter aumentado após eu escrever o 
texto). Além de não aceitar eu faço questão 
de “jogar areia”, afinal, além de se tratar 
de uma questão de saúde pública, procuro 
manter os olhos atentos às possíveis vio-
lações da lei, até pelo fato de ser detetive. 
Com isso a tentativa de convite se tornou, 
para o pessoal da festa, um verdadeiro pro-
blema.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!

Na minha realidade a ausência da festa só vai interferir no dia 
em que eu costumava ficar em casa descansando ou viajar para 
algum lugar sossegado. Não sou adepto de grandes festas, mas 
respeito quem, de forma consciente e ordeira, resolve participar. 
Esse ano, porém, qualquer tentativa de se fazer eventos dessa 
natureza pode levar a consequências nem um pouco “divertidas”. 
O melhor é ficar bem sossegado e torcer para que até o ano que 
vem a situação esteja diferente.

CLIC 
FINAL 

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

Se em 2020 o povo ignorou os rumores 
de quem um vírus chinês perigoso já estava 
em solos tupiniquins e caiu na folia, esse 
ano a realidade, infe-
lizmente, é diferente e 
muito, muito mais do-
lorosa. Com números 
de óbitos crescendo 
a cada dia e os casos 
aumentando em velo-
cidade exponencial era 
mais do que evidente 
que carnaval não de-
veria fazer parte do 
calendário, e o ponto 
facultativo “pulou”. Em uma festa famosa 
pela “pegação” o mínimo que se imagina é 
que um vírus transmitido pela proximidade 
e pelo contato vai, sem trocadilhos, fazer a 
festa.

A aceitação da extinção da data em 
2021 agradou quem não gosta de carnaval 
e desagradou quem gosta. Isso, claro, não 
seria diferente. Mas o que me preocupa 
não é a insatisfação dos festeiros, e sim a 
capacidade de algumas dessas pessoas de 
ignorar a realidade e tentar organizar festas 
clandestinas.

Os pretextos são os mais variados e o 
“nós vamos nos cuidar” faz parte das co-
municações de quem organiza esse tipo 
de evento. Alguns já foram descobertos e, 
como diz o ditado, a casa caiu. Outros serão 
pegos na hora da folia e alguns, infelizmen-

ROBERTO DE BARROS FREIRE

Criado pela reforma da CLT promovida em 2017, o 
regime de trabalho intermitente ganhou importância du-
rante a pandemia. Em 2020, a maior parte das contrata-
ções com carteira assinada — 73,1 mil dos 142,7 mil postos 
abertos— se deu nessa modalidade, que permite a presta-
ção de serviços em períodos alternados conforme deman-
da do empregador.

Observa-se um salto em relação a 2018 e 2019, quan-
do esse formato representou 9,4% e 13,3%, respectivamen-
te, das vagas formais criadas. Mesmo assim, a inovação 
ainda responde por apenas 230 mil contratos, parcela ínfi-
ma dos cerca de 39 milhões de celetistas. Dados sugerem 
que o crescimento do trabalho intermitente ocorre prin-
cipalmente como alternativa à informalidade —tendência 
reforçada pela insegurança da pandemia, que reduziu a 
previsibilidade da atividade econômica.

A solução evidentemente não é a desejável e não 
sustenta o mercado de trabalho como um todo, cujas con-
dições permanecem dramáticas. Segundo o Dieese, por 
exemplo, 20% dos intermitentes não foram utilizados e fi-
caram sem salário em 2019. Mesmo assim, segundo o go-
verno, a média de renda obtida supera um salário mínimo.

Tudo considerado, os prós superam os contras, pois 
abre-se um espaço de outra forma inexistente para maior 
formalização, condição necessária para que o trabalha-
dor possa ter acesso às garantias sociais, como seguro-
-desemprego e perspectiva de aposentadoria. A modali-
dade tampouco vale para todos os tipos de emprego, e a 
esmagadora maioria de trabalhadores nela abrigados se 
concentra em poucas ocupações. Não cabe, assim, culpá-
-la pela precarização.

Dispor de mais opções para facilitar a formalização é 
desejável e até inescapável no mercado atual, que deman-
da flexibilidade e se organiza cada vez mais em torno de 
projetos e tarefas temporárias. A lógica de contratação de 
longo prazo continua, mas não é mais a única. Não adian-
tará, como fazem os que ainda pretendem reverter os efei-
tos da reforma, simplesmente pretender que a rigidez an-
terior da CLT era funcional e atendia ao melhor interesse 
dos trabalhadores.

A ossificação da lei na verdade isolava as vagas for-
mais num grupo cada vez menos representativo, excluin-
do a maior parte da população. O melhor a fazer é dar 
mais escolhas para empregadores e trabalhadores, natu-
ralmente com os direitos vigentes na Constituição.

Não se levará a cabo a tarefa de criar empregos por 
meio de legislações, menos ainda com regras restritivas. 
Determinantes são a formação de qualidade e uma dinâ-
mica de crescimento sólido e continuado, algo que não se 
vê no Brasil desde a década passada.

Editorial

Vagas intermitentes

IMUNIZAÇÃO
Em Cuiabá, 5,6% da população já foi vaci-

nada contra a Covid-19, segundo dados apre-
sentados pela secretária de Saúde, Ozenira 
Félix, em audiência realizada na Câmara, 
sexta (12). Até o momento, foram priorizados 
trabalhadores da saúde que atuam na linha de 
frente de combate à pandemia e idosos acima 
de 85 anos. Conforme a gestora, a Capital ain-
da tem 7,5 mil doses de vacina disponíveis em 
estoque. Para os próximos três meses, o valor 
estimado de gasto com o programa de vacina-
ção é de R$ 150 mil.

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!

CUSTAS
JUDICIAIS
A presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas, 
subiu o tom para criticar quem reclama dos va-
lores cobrados a título de custas processuais. Ela 
afirmou que o Judiciário presta um serviço e, por 
isso, deve receber pagamento. Ela ressaltou que, 
atualmente, 94% das ações que tramitam no Judi-
ciário são gratuitas e que a parcela da população 
que paga pelo serviço é aquela que tem condições 
de pagar. “Você acha que sojicultor não tem que 
pagar para litigar? Banco não tem que pagar? 
Tem que pagar”, alfinetou.

Crédito: Só em Sinop/Instagram

IMAGEM DO DIA

A solução evidentemente não é a de-
sejável e não sustenta o mercado de 
trabalho como um todo, cujas condições 
permanecem dramáticas
“ “ Um flagrante publicado na página Só em Sinop, no Instagram, mostra uma 

lixeira fixa, completamente cheia, com muitos sacos espalhados pelo chão, sen-
do que uma lixeira móvel da Prefeitura de Sinop está a poucos metros dali. Seria 
até um absurdo comparar o ser humano ao bicho-preguiça, afinal, não pode-
mos ofender assim o podre animalzinho. Mas que falta conscientização, falta. 
Afinal, lixo esparramado atrai moscas, mosquitos, atiça cães e gatos a rasgarem 
os sacos em busca de restos de alimentos. Consciência, pessoal, consciência. 
Larga de preguiça!
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Prefeito recua e encerra
hoje o toque de recolher
DA REPORTAGEM
Só Notícias

O prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, decidiu encer-
rar a partir desta terça-feira 
(16) o toque de recolher e sus-
pender a redução do horário 
noturno de funcionamento 
de parte do comércio que 
iria até a próxima sexta (19). 
A partir de amanhã, restau-
rantes, bares, lanchonetes e 
conveniências que estavam 
funcionando somente até às 
22h voltam a atender em ho-
rário normal. Dessa maneira, 
também acaba o toque de 
recolher, que estava em vigor 
no período das 23h às 5h.

A decisão do prefeito 
foi tomada após ouvir várias 
entidades que solicitavam 
a revogação da medida. A 
Associação de Bares e Res-
taurantes de Sinop voltou a 
reivindicar, na última sexta-
-feira, flexibilização diante 
da queda nas vendas desde 
o último dia 4, expondo que 
o segmento de alimentação 
no município atinge cerca de 
4,4 mil pessoas direta e indi-
retamente, movimentando 
R$ 15 milhões por mês, além 
dos riscos de demissões devi-
do à queda no movimento e 
nas vendas bebidas e alimen-
tação em geral.

Quem também come-
mora a decisão são os pro-
fissionais liberais, entre eles 
cantores e demais integran-
tes da classe artística, tam-
bém atingidos pela medida.

Em reunião feita no do-
mingo, diretores da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Sinop (Aces) se reuniram 
com Dorner e voltaram a re-
forçar o pedido para encerrar 
a redução no horário noturno.

A diretoria da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
também havia manifesta-
do, através de ofício entre à 
Prefeitura e aos vereadores 
da Câmara a necessidade de 
rever pontos do decreto para 
reduzir os impactos negati-
vos. Alguns edis também se 
posicionarem contrários à 
redução no funcionamento 
no horário noturno de alguns 
segmentos do comércio.

MORTES AUMENTAM
O toque de recolher 

recebeu apoio de diversos 
vereadores para conter o au-
mento de casos de Covid-19, 
considerando que a taxa de 
ocupação de UTIs no Hospital 
Regional está acima de 80% 
há mais de uma semana e, 
em alguns dias, ficou lotada 
com sinopenses e morado-
res de cidades vizinhas sendo 

SINOP. Reivindicação pedia fim da redução no horário de funcionamento de parte do comércio
Foto: Studiomega

tranquilidade das noites sinopenses acaba hoje

Relatório da PGE apresentou 8 ações

Presidente refuta ideia do colega de proibir voto secreto

Foto: divulgação

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

Relatório produzido 
pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) mostra que 
oito ações judiciais, entre as 
quais estão ações civis públi-
cas (ACP) que visam respon-
sabilizar empresas e agentes 
públicos por danos ao erário, 
complicam a situação jurí-
dica do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) em Cuiabá e Vár-
zea Grande. O governo optou 
pelo Bus Rapid Transit (BRT) 
e tenta autorização da Cai-
xa Econômica Federal (CEF) 
e do Conselho Curador do 
FGTS para utilizar o que resta 
do empréstimo do VLT para o 
novo modal.

O relatório foi produzi-
do antes de o governo ajui-
zar, em dezembro de 2020, a 
nona ação envolvendo o VLT. 
Durante o plantão judicial, a 
PGE pediu e obteve liminar 
para bloquear R$ 683 mi-
lhões do Consórcio VLT com o 
objetivo de garantir o ressar-
cimento pela compra dos va-
gões e todo o aparato tecno-
lógico de operação do trem. 
O material não deve ter mais 
utilidade agora que o gover-

DA REPORTAGEM

O ex-prefeito de São 
José do Rio Claro, Valdomiro 
Lachovicz, é investigado pela 
compra de 15.867 troféus e 
6.667 medalhas, que perfi-
zeram respectivamente R$ 
189.307,28 e R$ 11.667,25. A 
Justiça negou o pedido limi-
nar para indisponibilidade de 
bens de 5 requeridos em ação 
civil pública (ACP) por ato de 
improbidade administrativa, 
mas o Ministério Público Es-
tadual (MPE) disse que vai re-
correr da decisão.

no decidiu pelo BRT.
A PGE encaminhou a 

análise ao Grupo de Trabalho 
Mobilidade Cuiabá, formado 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, com parti-
cipação do Governo do Esta-
do, da CEF, do FGTS e outros 
entes federais de controle. 
O documento foi obtido por 

Conforme a ação, hou-
ve um aumento considerável 
nos gastos municipais logo 
depois de efetivada a contra-
tação da Fênix Comunicação 
Visual durante o exercício de 
2019, “período em que, coinci-
dentemente, o então servidor 
Roberto Buscioli Grunov foi 
nomeado como presidente 
da Comissão de Controle, Re-
dução e Avaliação de Gastos 
Públicos”.

Para o promotor de Jus-
tiça Luiz Jacob Filho, também 
foram constatadas irregulari-
dades licitatórias referentes 

RELATÓRIO DA PGE

8 processos impedem contrato 
com o consórcio Vlt

S.J.RIO CLARO

Ex-prefeito é investigado por 
compra de troféus e medalhas

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
estadual Eduardo Botelho, 
afirmou que o projeto de lei 
de Wilson Santos, com a in-
tenção de acabar com os vo-
tos secretos na Casa de Leis, 
é “sem futuro”. Segundo ele, 
a possibilidade de derrubar 
ou manter vetos do gover-
nador é a oportunidade de 
o deputado “expressar a sua 
vontade livre das pressões”.

“Eu vejo esse projeto 
como sem futuro, porque o 
veto é uma oportunidade 
para o deputado expressar 
a sua vontade livre das pres-
sões. Inclusive para derruba-
da de veto do governo. Então 
isso foi um projeto com intui-
to de dar força à minoria. Às 
vezes a oposição tem poucos 
votos aqui dentro e conse-
gue derrubar veto. Esse foi 
[só] um caso, mas tem mui-
tos vetos aqui que foram 
derrubados, que se não fosse 
secreto, não derrubaria”, ar-

gumentou Botelho.
A ideia de Wilson surgiu 

depois da manutenção do 
veto ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 36 (PLC 36). O 
PLC foi aprovado por una-
nimidade em segunda vo-
tação, em dezembro, mas o 
veto foi mantido por 12 votos 
contra 11. Nas redes sociais e 
na imprensa, no entanto, 13 
parlamentares afirmam que 
votaram pela derrubada do 
veto.

O PLC, de autoria de 
Lúdio Cabral (PT), foi aprova-
do em primeira votação no 
último dia 24 de setembro, 
e em segunda votação em 
dezembro, mas foi vetado 
pelo governador Mauro Men-
des (DEM). A proposta acaba 
com a cobrança da alíquota 
previdenciária para aqueles 
que ganham até o teto do 
INSS, de R$ 6,1 mil, revogan-
do assim os parágrafos 5° e 
6° do artigo 2° da Lei Com-
plementar 654/20, que foi 
aprovada em janeiro e san-
cionada por Mauro.

PARA BOTELHO

Projeto de Wilson para 
proibir voto secreto é 
“sem futuro”

meio da Lei de Acesso à In-
formação.

Na principal ACP, o 
Ministério Público Federal 
(MPF) e o Ministério Público 
Estadual (MPE) acionaram 
as empresas do consórcio, o 
ex-governador Silval Barbosa 
e o ex-secretário extraordi-
nário da Copa de 2014 Mau-

rício Guimarães. É pedida 
indenização por dano moral 
coletivo em razão da escolha 
do VLT como modal, além de 
multa. 

No total, Silval, Maurí-
cio e o consórcio podem ser 
condenados a pagar R$ 148 
milhões, em valores não cor-
rigidos.

atendidos. Dorner esteve, há 
poucos dias, com o governa-
dor Mauro Mendes que con-

firmou nova licitação para 
contratar empresa que farão 
a gestão de mais 10 leitos 

(atualmente são 19). 
O boletim de domingo 

informa que já são 185 víti-

mas do novo coronavírus, nú-
mero que vem aumentando 
diariamente.

à ausência de justificativa da 
vultuosa quantidade adqui-
rida de troféus, medalhas e 
adesivos para os mesmos. “As 
aquisições dos tais objetos 
através dos pregões presen-
ciais representam quantita-
tivos demasiadamente ele-
vados para um município de 
20.664 habitantes, represen-
tando absurda e injustificada 
quantia para o cofre público 
municipal”, afirmou, acres-
centando ser “no mínimo es-
tranho” a aquisição de artigos 
para premiação de competi-
ções esportivas em 2020, du-

rante período em que várias 
atividades foram suspensas 
em razão da pandemia.

Além do ex-prefeito, fo-
ram acionados pelo Ministé-
rio Público o ex-secretário de 
Finanças de São José do Rio 
Claro, Roberto Buscioli Gru-
nov, Jessica Buscioli Grunov, 
a empresa Fênix Comunica-
ção Visual e Almir Henrique 
Coimbra Lima. A ACP é resul-
tado de uma representação 
feita pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MT) contra o 
ex-chefe do Executivo muni-
cipal.
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Atoleiro deixa mais de 200
carretas paradas na MT-322
DA REPORTAGEM

Um atoleiro na rodovia 
MT-322, próximo ao distrito 
de Espigão do Leste, popular-
mente conhecido como Baia-
nos, no município de São Felix 
do Araguaia, está impedindo 
o tráfego de veículos pesados 
há quase uma semana, sen-
do que no último sábado (13) 
foram contabilizados mais de 
200 carretas e caminhões pa-
rados na rodovia.

O ponto de maior nú-
mero de carretas paradas 
está próximo a um armazém 
que recebe parte da safra da 
região, grande protagonista 
na agricultura regional. De 
acordo com o presidente da 
Associação dos Produtores do 
Espigão do Leste (Apel), Alípio 
Portilho, conforme as chuvas 
foram se intensificando no 
final de semana, o número 
de veículos pesados que não 
conseguiam seguir viagem foi 
aumentando.

“Estamos com máquinas 
particulares lá, pagando hora 
pra terceiros. Não estamos 
conseguindo resolver. Está 
uma situação tensa, com mui-

tos caminhoneiros parados e 
os ânimos estão se alterando”, 
explica. As máquinas têm um 
grande trecho para consertar, 
desde o Posto do Arnô até a 
divisa com São José do Xingu.

Na BR-158, que também 
corta à região, num trecho de 
120 km sem asfalto, a mesma 
situação de carretas paradas 
está sendo relatada por ca-
minhoneiros e produtores. 
A Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato 
grosso (Aprosoja-MT) se ma-
nifestou, através de seu vice-
-presidente Leste, o produtor 
Diego Dallasta, que disse que 
a instituição está em contato 
direto com os poderes Legis-
lativo e Executivo para con-
versar e cobrar demandas dos 
produtores da região. “Tanto a 
BR-158 como a MT-322 já têm 
previsão de obras. Estamos 
empenhados ao máximo na 
cobrança”, afirmou.

PARCERIA
A Associação dos Pro-

dutores do Espigão do Leste, 
criada em 2020, tem por ob-
jetivo arrecadar fundos para 
recuperar as rodovias e fazer 

Foto: Divulgação

Carretas formam filas paradas por conta das péssimas condições da rodovia

ESPIGÃO DO LESTE. Caminhoneiros ficaram impedidos de trafegar no trecho do Distrito de Baianos
parcerias com o Governo do 
Estado prevendo também o 
asfaltamento da MT-322.

Espigão do Leste é uma 
das maiores regiões produto-
res de grãos do Vale Araguaia. 
Contudo, todas as rodovias 
estaduais (322, 109, 110 e 243), 
que interligam a região ainda 
são de estrada de terra, que 
necessitam constantemente 
de trabalhos para manter sua 
trafegabilidade.

POSSÍVEL
SOLUÇÃO
Na última quinta (11), o 

vice-governador Otaviano Pi-
vetta esteve em uma reunião 
com lideranças políticas de 
todo o Vale do Araguaia em 
Água Boa e anunciou que o 
asfaltamento de rodovias es-
taduais no Norte Araguaia e 
Xingu criará um novo corre-
dor norte/sul para o tráfego 
na região, sendo uma rota al-
ternativa à BR-158 enquanto 
não é concluído o asfalto na 
via federal.

O Governo do Estado 
pretende, via consórcio de 
municípios, asfaltar 91 km 
pela MT-322 até Espigão do 

Leste e, a partir dali, mais 68 
km da MT-109 até Canabrava 
do Norte, que fica a 22 km dis-

tante da BR-158, já próximo a 
Porto Alegre do Norte. O as-
faltamento dos 68 km da MT-

DA REPORTAGEM

O Genesis Group, está 
com inscrições abertas para 
classificadores de grãos em 
diversas regiões do país. Ao 
todo serão 730 vagas. Em 
Querência, a empresa ofe-
rece 10 vagas, em Confresa, 
17, e em Canarana, 15. Para 
se candidatar às vagas não 
é necessário ter experiência. 
Os requisitos são preferen-
cialmente ter segundo grau 
completo, disponibilidade 
para viagens, ter acima de 18 
anos e conhecimentos bási-
cos do uso de smartphones e 
aplicativos.

O Genesis Group é res-
ponsável pela avaliação de 
mais de 70 milhões de tone-
ladas de grãos por safra. Os 
profissionais selecionados 
atuarão com a classificação 
de grãos realizada por meio 
de análises, inspeção e testes, 
certificando-se da qualidade 
dos grãos destinados ao con-
sumo, contribuindo, portan-

DA REPORTAGEM

Apesar do cancelamen-
to dos pontos facultativos e 
das festas de Carnaval em 
muitos estados, incluindo 
Mato Grosso, os bancos se-
guem nesta terça (16) sem 
atendimento, assim como 
aconteceu ontem (15). O ca-
lendário bancário está man-
tido e o expediente será re-
tomado na quarta-feira (17), 
com encerramento em ho-
rário normal do fechamento 
das agências.

Entretanto, de acordo 
com a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), nas 
localidades em que as agên-
cias fecham normalmen-

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro encaminhou ao Con-
gresso Nacional um projeto 
de lei complementar para 
definir os combustíveis e lu-
brificantes sujeitos à incidên-
cia única do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Na prática, 
a medida, se aprovada como 
quer o Governo Federal, al-
tera a forma de cobrança do 
ICMS, que é um imposto es-
tadual.

Pela proposta, cabe-
rá ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
definir as alíquotas no ICMS 
sobre combustíveis, que de-
verão “ser uniformes em todo 
o território nacional e pode-
rão ser diferenciadas por pro-
duto”. O Confaz é formado 
por integrantes do Ministério 
da Economia, incluindo o ti-
tular da pasta, Paulo Guedes, 
e todos os secretários estadu-
ais de Fazenda. Essas alíquo-

tas também serão, segundo 
dispõe o texto, “específicas, 
por unidade de medida ado-
tada”, que pode ser quilo ou 
litro, por exemplo.

A proposta, na prática, 
torna o ICMS invariável por 
causa do preço do combustí-
vel ou de mudanças do câm-
bio. Segundo o projeto, qual-
quer aumento no valor do 
tributo só entrará em vigor 
90 dias depois de anunciado, 
de modo a dar mais previsibi-
lidade ao setor.

O projeto determina 
que cada estado aprove uma 
lei estadual instituindo a 
nova forma de cobrança 90 
dias após a aprovação da lei 
federal complementar. Atu-
almente, o ICMS sobre com-
bustíveis, cujas alíquotas va-
riam de 12% a 35%, é cobrado 
a partir do preço médio do 
litro do combustível vendido 
na bomba e, por isso, seu cus-
to costuma ser repassado ao 
consumidor final no preço do 
produto.

Vagas são para Querência, Canarana e Confresa

Expediente será retomado amanhã Medida busca estabelecer alíquotas uniformes

OPORTUNIDADE

Genesis Group abre 42 vagas
para classificador de grãos

DIA ÚTIL...

Bancos não abrem nesta
terça-feira de Carnaval

GOVERNO ENVIA 

Projeto altera
cobrança de ICMS
sobre combustíveisFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

te antes das 15h, o início do 
atendimento ao público será 
antecipado para garantir o 
mínimo de três horas de fun-
cionamento.

As contas de consumo e 
carnês com vencimento em 
15 ou 16 de fevereiro poderão 
ser pagas, sem acréscimo de 
juros, na quarta (17). 

Segundo a Febraban, 
normalmente, os tributos já 
vêm com datas ajustadas ao 
calendário de feriados na-
cionais, estaduais e munici-
pais, mas caso isso não tenha 
ocorrido, a sugestão é agen-
dar o pagamento nos caixas 
eletrônicos, internet banking 
e pelo atendimento telefôni-
co dos bancos.

109 tem previsão de início das 
obras de pavimentação para 
abril de 2021.

to, para a segurança do agro-
alimento. Posteriormente, 
esses profissionais poderão 
atuar em diversos estabeleci-
mentos, como propriedades 
rurais, cooperativas, unida-
des armazenadoras, portos e 

transbordos, entre outros. 
Ao ser classificado para 

a vaga, o candidato trabalha-
rá diretamente com a retira-
da de amostras para análises 
dos grãos, emissão de laudos 
e realização de testes de qua-

lidade”, explica Andrea.
Os interessados em par-

ticipar do processo seletivo 
para classificador de grãos 
devem acessar o site: http://
www.genesispar.com.br/pa-
ges/trabalhe_conosco.php.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no fatura-
mento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nan-
ceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referên-
cias; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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CONFIANCA DEDETIZADORA LTDA - ME (CONFIANCA DE-
DETIZADORA) - CNPJ: 10.948.475/0001-68, localizado na Rua 
TANGARA, N° 414 - Bairro: INDUSTRIAL 1° ETAPA, perten-
cente ao município de Sorriso-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO com ramo de Atividade: 81.22-2-00 - Imunização 
e controle de pragas urbanas; não foi determinado EIA-RIMA. 

ELOI ALOISIO LORENZ - ME (GAS NOVOS CAMPOS) - CNPJ: 
07.960.961/0001-97, localizado na AV. SAO FRANCISCO DE 
ASSIS, N° 1193 - Bairro: NOVOS CAMPOS, pertencente ao 
município de Sorriso-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, com ramo de Atividade: 9. 47.84-9-00 - Comércio va-
rejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)- Classe II (até 1.560 
kg de GLP); não foi determinado EIA-RIMA. 

NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA – ME (NUTRI NATURE) - CNPJ: 08.856.879/0001-80, 
localizado na RUA HORACIO LAFER, N° 1121 - Bairro: DIST. 
IND. LEONEL BEDIN, pertencente ao município de Sorriso-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com ramo de Ativi-
dade: 10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios 
não especifi cados anteriormente; 47.29-6-99 - Comércio vare-
jista de produtos alimentícios em geral ou especializado em pro-
dutos alimentícios não especifi cados anteriormente;46.39-7-01 
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; não foi 
determinado EIA-RIMA.

O Sr. LAURI PEDRO JANTSCH, brasileiro, agricultor, inscrito 
no CPF 012,428.201-67, proprietário da Fazenda São Miguel, 
situada na Estrada R16 no município de Querência -  MT. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e 
Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de Instalação para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes ca-
racterísticas; não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 
S/A, CNP: 32.653.700/0002-52, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente o Cadastro de 
Uso Insignifi cante de água para o poço tubular, coordenadas: 
10°08’59,09”S; 54°55’47,38” O; localizado na ROD BR 163 KM 
704, s/n, ZONA INDUSTRIAL, Matupá – MT.

PECUS AGROPASTORIL LTDA, CNPJ 37.707.294/0001-04, 
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente-SEMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação, 
para Serviço de criação de bovinos para corte, situado na Rod 
BR 163, s/n, Zona Rural, KM 900, CEP: 78.540-000 no municí-
pio de Claudia - MT. 

PATRICIA MACHADO COSTA 92492096149, CNPJ: 
35.596.799/0001-05, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para serviços de 
lavagem, lubrifi cação, polimento e serviços de lanternagem ou 
funilaria bem como pintura de veículos automotores, localizado 
na Rua das Samambaias, nº 2177, Setor Industrial Sul, no mu-
nicípio de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

RETISOL RETÍFICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PE-
ÇAS LTDA - EPP (RETISOL) - CNPJ: 17.870.695/0001-65, 
localizado na ROD MT 242, N° 566 - Bairro: AREA DE EXPAN-
SAO URBANA, pertencente ao município de Sorriso-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO com ramo de Atividade: 
9.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para 
veículos automotores, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; não foi determi-
nado EIA-RIMA. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PROCEDI-
MENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

O Ofi cial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, faz 
saber a tantos quantos este edital hajam de conhecer, que a requerimento de 
PAULO CEZAR ZAMBAN, brasileiro, produtor rural, casado, RG nº 4.101.970 
0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-68, residente em Nova Ubiratã–MT, que 
tramita perante este Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã, com 
amparo no art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, Provimento nº 65 de 14/12/2017 – 
CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-MT,  procedimento de reconhecimento 
de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,  protocolado sob nº 24050, o que se dá em 
face de KARL ASCHER e HELENE ASCHER. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 
USUCAPIENDO: Imóvel rural denominado Lote 22, com área de 49.966,412 
m2, situado em Nova Ubiratã, incidente sobre o imóvel com área de 60,00 ha, 
transcrição nº 13.670, fl s. 65, livro 3-O, em 15/12/1960, do Segundo Serviço 
Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, 
em nome de Karl Ascher e sua esposa Helene Ascher, fi gurando como con-
fi nantes: Imóvel rural denominado Lote 42, de propriedade de José Everaldo 
Trucolo e Rosangela de Fatima Bergozini Trucolo, matrícula nº 3992, Livro 02, 
deste C.R.I; Imóvel rural Lote 21, de propriedade de Iuri Gomes Maynart, ma-
trícula nº 3251, Livro 02, deste C.R.I; Avenida Tancredo Neves, responsável 
Município de Nova Ubiratã; Loteamento Jardim Santa Helena, de propriedade 
de Santa Helena Empreendimento Imobiliários SPE Ltda, matrícula 1543, Li-
vro 02, deste C.R.I, conforme memorial descritivo fi rmado por Fabiola Fatima 
Martino, Arquiteta e Urbanista, Engenheira de Segurança do Trabalho (Espe-
cialização), RRT nº 9294803. NOME DOS TITULARES DE DIREITOS REAIS 
E OUTROS DIREITOS REGISTRADOS NA MATRÍCULA USUCAPIENDA E 
NAS MATRÍCULAS CONFINANTES: Acima especifi cados. MODALIDADE DE 
USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: Usu-
capião extraordinário, na forma do art. 1.238 do CC, amparado em alegada 
posse superior a 24 anos. Dessa forma, notifi camos eventuais TERCEIROS 
EVENTUALMENTE INTERESSADOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da publicação do edital, oferecerem ou não impugnação, na sede 
do Cartório do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo Neves, 1790, centro, em 
Nova Ubiratã, das 9:00 hs as 17:00 hs, sendo que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste edital implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. Edital publicado 2 vezes em jornal 
de grande circulação, pelo prazo e com intervalo de 15 dias cada um, e afi xa-
do no átrio deste Serviço Registral, assim permanecendo pelo mesmo prazo 
supramencionado. Nova Ubiratã – MT, 20 de janeiro de 2020.   

Bruno Becker
Ofi cial Registrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2021 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO - PROPOSTA 
11279.048000/1177-10 MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Na fase de propostas não houve negociação no valor de re-
ferência do Edital. Sagrando fracassado o certame. Peixoto de Azevedo, 15 
de Fevereiro de 2021

Natália Fernandes da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Presen-
cial - SRP 002/2021, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILI-
ZADAS EM FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS”. Para acesso ao Edital Complementar 001/2021 os interessados 
deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br .Em atendimento ao 
disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fi ca reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, fi cando marcada nova sessão pública para às 09h00min (horá-
rio de Brasília) do dia 01 de Março de 2021. 

Peixoto de Azevedo 15 de Fevereiro de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeira

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERES-
SADOS – EX-PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS - PRO-

CEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Ofi cial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, 
faz saber a tantos quantos este edital hajam de conhecer, que encontra-se 
em tramitação, a requerimento de PAULO CEZAR ZAMBAN, brasileiro, pro-
dutor rural, casado, RG nº 4.101.970 0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-68, 
residente em Nova Ubiratã–MT, que tramita perante este Cartório de Registro 
de Imóveis de Nova Ubiratã, com amparo no art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, 
Provimento nº 65 de 14/12/2017 – CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-
-MT,  procedimento de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,  
protocolado sob nº 24050, o que se dá em face de KARL ASCHER e HELENE 
ASCHER. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel rural deno-
minado Lote 22, com área de 49.966,412 m2, situado em Nova Ubiratã, inci-
dente sobre o imóvel com área de 60,00 ha, transcrição nº 13.670, fl s. 65, livro 
3-O, em 15/12/1960, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circuns-
crição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, em nome de Karl Ascher e sua 
esposa Helene Ascher, fi gurando como confi nantes: Imóvel rural denominado 
Lote 42, de propriedade de José Everaldo Trucolo e Rosangela de Fatima 
Bergozini Trucolo, matrícula nº 3992, Livro 02, deste C.R.I; Imóvel rural Lote 
21, de propriedade de Iuri Gomes Maynart, matrícula nº 3251, Livro 02, deste 
C.R.I; Avenida Tancredo Neves, responsável Município de Nova Ubiratã; Lo-
teamento Jardim Santa Helena, de propriedade de Santa Helena Empreendi-
mento Imobiliários SPE Ltda, matrícula 1543, Livro 02, deste C.R.I, conforme 
memorial descritivo fi rmado por Fabiola Fatima Martino, Arquiteta e Urbanista, 
Engenheira de Segurança do Trabalho (Especialização), RRT nº 9294803. 
NOME DOS TITULARES DE DIREITOS REAIS E OUTROS DIREITOS RE-
GISTRADOS NA MATRÍCULA USUCAPIENDA E NAS MATRÍCULAS CON-
FINANTES: Acima especifi cados. MODALIDADE DE USUCAPIÃO E TEMPO 
DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: Usucapião extraordinário, na 
forma do art. 1.238 do CC, amparado em alegada posse superior a 24 anos. 
Dessa forma, na forma do art. 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/73, notifi camos os 
TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS – EX-PROPRIETÁRIOS 
DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS, Karl Ascher e sua esposa Helene Ascher, 
ex-proprietário da matrícula nº 10.720, L.3-M, Segundo Serviço Notarial e Re-
gistral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital, oferecerem ou 
não impugnação, na sede do Cartório do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo 
Neves, 1790, centro, em Nova Ubiratã, das 9:00 hs as 17:00 hs, sendo que 
a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste edital implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Edital pu-
blicado 2 vezes em jornal de grande circulação, pelo prazo e com intervalo 
de 15 dias úteis cada um, e afi xado no átrio deste Serviço Registral, assim 
permanecendo pelo mesmo prazo supramencionado. Nova Ubiratã – MT, 20 
de janeiro de 2020.   
 Bruno Becker - Ofi cial Registrador

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

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

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

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº: 001/2021 

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO/2020 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do “Vale do Peixoto” - MT, 

cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo § 3º do art. 31 da Constituição 

Federal, art. 209 da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, COMUNICA que a 

partir da presente data, as CONTAS ANUAIS DE GESTÃO/BALANÇO GERAL referente 

ao exercício financeiro de 2020, estão à disposição para exame e apreciação dos 

interessados, na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do “Vale do 

Peixoto” – MT., sito na Rua Teotônio Vilela nº 645, na sede do Município de Peixoto de 

Azevedo, nos termos da legislação vigente. 

Peixoto de Azevedo - MT., em 15 de fevereiro de 2021. 

 

PUBLIQUE-SE 

Demais autoridades: 

 

RAFAEL SOUZA BARROS 

Diretor Executivo do CISVP-MT 

 

C/Cópias: 

Imprensa 
Interessados 

PUBLICADO 

EM: ____/____/____ 

RESPONSÁVEL 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO RETIFICADO do 
julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2020, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos 
permanentes para a montagem de ECI (Enfermaria de Cuidados 
Intensivos) conforme termo de compromisso 129/2020, e para suprir as 
necessidades do hospital municipal Maria Zélia e atenção Básica do 
Município de Marcelândia - MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 
UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 18.812.673/0001-01, com o valor de R$ 12.914,50; HOSPI BIO IND. E 
COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
11.192.559/0001-87, com o valor de R$ 21.000,00; INSTRAMED 
INSDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
90.909.631/0001-10, com o valor de R$ 62.985,00; PORTAL 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
26.570.361/0001-67, com o valor de R$ 54.300,00; AURION 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
06.889.652/0001-05, com o valor de R$ 24.000,00; ERICA DE FATIMA 
GENTIL, inscrita no CNPJ nº 36.656.877/0001-82, com o valor de R$ 
40.935,00; FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.803.038/0001-35, com o valor de R$ 
23.929,45; COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
MACROSUL LTDA, inscrita no CNPJ nº 95.433.397/0001-11, com o valor 
de R$ 9.737,00; DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 02.472.743/0001-90, com o valor de R$ 2.825,00; FBBORGES 
EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.754.357/0001-23, com 
o valor de R$ 26.940,00; ANTONIA DE PAULA BONFIM, inscrita no CNPJ 
nº 31.154.542/0001-05, com o valor de R$ 12.739,40; STRA NEGOCIOS 
EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.388.997/0001-
15, com o valor de R$ 2.400,00. ITENS DESERTOS: 23; ITENS 
CANCELADOS: 01; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 294.705,35. A 
relação completa com os itens de cada empresa, encontra-se a 
disposição no site: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
Marcelândia/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modal idade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  001/2021, 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA ESTADUAL MARIO RAITER NO BAIRRO MARIO RAITER, 
CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. A abertura ocorrerá às 
08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 23 DE MARÇO DE 2021, 
na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, 
Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E 
PIONEIROS (610,08M²), LOCALIZADA NA AVENIDA CURITIBA, 
ESQUINA COM RUA DOS ESTADOS, PRAÇA DA JUVENTUDE, NO 
MUNICÍPIO DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H30M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, na sede 
da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE ETANOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500 
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO-MT”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Marisete Marchioro Barbieri / Rob Edson L. da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson L. da Silva

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021, objetivando o 
R E G I S T R O  D E  P R E Ç O S  PA R A F U T U R A E  E V E N T U A L 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
ELENCADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIAMVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), NO ENFRENTAMENTO AO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO 
SINTOMÁTICO RESPIRATORIO (HOSPITAL DE CAMPANHA). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal de Sorriso/MT

Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal de Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

ADESÃO N° 017/2021
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
013/2020 DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, PARA FUTURA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE 
RESIDUOS CLASSE 1 - POR KG CONCORRÊNCIA. Empresa 
contratada: PAZ AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 10.331.865/0001-94, Valor 
total R$ 33.345,00.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 08/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa SANCHES & SANCHES LTDA 
com CNPJ nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 
para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E 
MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 10/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa J.E.M.PADILHA ME com CNPJ 
nº 27.724.599/0001-62, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os 
serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO 
CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 11/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa J.E.M.PADILHA ME com CNPJ 
nº 27.724.599/0001-62, fora julgada APTA ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os 
serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NOS CASOS SUSPEITOS OU 
COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PLANTÕES NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS 
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, 
POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO 
PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 013/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa DIS-DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM DE SORRISO LTDA EPP, com CNPJ nº 14.677.583/0001-02, fora julgada APTA ao EDITAL N° 001/2021 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CREDENCIAMENTO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO 
E EVOLUÇÃO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo desde 
já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 09/2021 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa 
J.E.M.PADILHA ME com CNPJ nº 27.724.599/0001-62, fora julgada APTA ao EDITAL N° 015/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS CLINICOS GERAIS PARA PLANTÕES DE 6 HORAS 
EMERGENCIAIS PARA ATENDER A ALA DE INTERNAÇÃO DO COVID-19 NO HRPA POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO 
DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento 
público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 
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RAFAEL SOUZA BARROS 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 03/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 



Desde maio de 2019, o Verdão não anotava um gol em cobrança de falta

Foto: Divulgação
DA REPORTAGEM

O Palmeiras abriu o pla-
car contra o Fortaleza com 
estilo. Mais do que uma co-
brança de falta bonita, Gusta-
vo Scarpa quebrou um longo 
jejum do clube ao balançar 
as redes do rival no domingo, 
no Allianz Parque, em duelo 
pela 36ª rodada do Brasilei-
rão. Eram quase dois anos 
sem um gol deste estilo do 
clube alviverde.

Foram exatos 634 dias 
de jejum do Palmeiras. O últi-
mo gol de falta, de cobrança 
direta para o gol, ocorreu em 
22 de maio de 2019, quando 
Moisés balançou as redes na 
vitória por 1 a 0 contra o Sam-
paio Corrêa, em São Luis, pela 
Copa do Brasil.

O gol saiu por iniciativa 
do camisa 14 palmeirense. A 
infração ocorreu após arran-
cada de Scarpa, que segurou 
o passe e sofreu falta na en-
trada da área do Fortaleza. A 

cobrança certeira, no canto 
esquerdo, deixou Felipe Alves 
sem reação. O próprio Scar-
pa chegou a anotar um gol 
após bola parada em agosto 
de 2019. Porém, naquela oca-
sião, Marcos Rocha rolou a 

PONTO FRACO

Scarpa quebra jejum de 634 dias
do Palmeiras sem gol de falta
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Mancini admite problemas, mas 
ainda acredita na Libertadores
DA REPORTAGEM

Após entrar na 36ª roda-
da do Brasileirão em 8º, o Co-
rinthians terminou o domin-
go na 10ª depois de perder 
para o Flamengo por 2 a 1, no 
Maracanã, sendo ultrapassa-
do por Athletico-PR e Santos 
– e ainda podendo ser supe-
rado pelo Red Bull Braganti-
no, que jogara ontem contra 
o Sport. O Timão volta a cam-
po nesta quarta (17), contra o 
Santos, na Vila Belmiro, em 
jogo atrasado da 33ª rodada.

Em entrevista coletiva, 
o técnico Vagner Mancini 
admitiu a dificuldade, mas 
manteve a fé por uma vaga 
na Libertadores. Ele negou, 
porém, que vá encarar como 
fracasso caso não a consiga.

“De maneira alguma 
(um fracasso), o objetivo nú-
mero 1 era sair da situação 
em que a gente se encontra-
va, em 17º lugar, chegamos a 
figurar em oitavo lugar. Ain-
da vamos jogar nove pontos, 
algumas outras equipes têm 
só mais seis a disputar, e te-
mos totais chances ainda. Fi-
cou mais difícil como foi ao 
longo de todo o campeonato. 
Não foi fácil sair de 17º para 
chegar em oitavo, foi muito 
difícil, por isso a gente acre-
dita”, afirmou o treinador. O 
técnico apontou a própria 
partida contra o Flamengo 
como um exemplo na busca 
pelos pontos. “Enfrentamos 
uma equipe que, com o Inter, 
é apontada com reais chan-
ces de títulos, e enfrentamos 
em igualdade de condições, 
então podemos fazer um 
bom jogo contra o Santos na 
Vila, depois temos o Vasco em 
casa e o Internacional fora, 

todos jogos que serão equili-
brados”, projetou. O treinador 
admitiu que a estratégia do 
Corinthians no Maracanã era 
tirar os espaços do Flamen-
go e apostar nos contra-ata-
ques. O técnico acredita que 
tenha faltado pouco para um 
melhor resultado.

“Nossa estratégia foi 
bem montada. A equipe se 
empenhou demais em cima 
disso, marcou um pouco 
mais baixo tentando tirar o 
campo de jogo do Flamen-
go, que tem um ataque veloz, 
que precisa de espaço. Nós 
diminuímos o espaço e, com 
isso, aumentamos a marca-
ção. Um time compacto que 
não deu muita entrada de 
bola pelo centro do campo, 
exigindo que o Flamengo jo-
gasse mais por fora, onde dá 
mais tempo de fazer marca-
ção e coberturas. A estratégia 
foi boa. Faltou um pouquinho 
de velocidade na nossa saída 
de bola, talvez ela não tenha 
sido mais competente em 
função disso”.

Em 35 jogos no Cam-
peonato Brasileiro, o Timão 
chegou a 44 gols sofridos. 
O recorte dos últimos cinco 
jogos mostra um time que 
levou 10 gols. Para Mancini, 
a mudança na característica 
de alguns jogadores tirou do 
time pontos fortes nos aspec-
tos defensivos.

“Nestes últimos jogos 
diminuímos a estatura do 
time e a gente vem sofrendo 
com isso, seja em escanteios, 
faltas laterais ou até naque-
les lances de segunda bola. 
A saída do Jô e do Jemerson 
fez a gente ter uma estatura 
menor, e a gente tem sofri-
do com isso, sim. Não justi-

CORINTHIANS. Timão caiu para a 10ª posição após derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã

DA REPORTAGEM

O Fluminense está de 
volta à Libertadores após oito 
anos. A classificação para 
a edição 2021 da competi-
ção foi assegurada na tarde 
de domingo, e o time nem 
precisou entrar em campo. 
Com a derrota do Corinthians 
para o Flamengo por 2 a 1 
no Maracanã, o Timão ainda 
poderá chegar a 58 pontos 
e ultrapassar o Fluminense. 
Mas, para isso, dependerá do 
jogo a menos que tem com o 
Santos, que também busca 
a classificação. Qualquer re-
sultado no clássico paulista 
deixará um dos dois atrás do 
Tricolor na tabela no final do 
campeonato.

Com isso, o Fluminense 
se garante dentro da zona 
de classificação pelo menos 
para a Pré-Libertadores, in-

APÓS 8 ANOS

Fluminense está de
volta à Libertadores
após oito anos

Elenco do Flu vice-campeão da Libertadores em 2008 

dependentemente de seu 
jogo nesta rodada, que acon-
teceu ontem contra o Cea-
rá – partida encerrada após 
o fechamento desta edição. 
Agora, a meta tricolor passa 
a ser a vaga direta na fase de 
grupos do principal torneio 
da América do Sul.

O Flu precisa ficar entre 
os 4 primeiros para garantir a 
vaga direta. Caso o Palmeiras 
conquiste o título da Copa 
do Brasil, as chances aumen-
tam. Como o Alviverde está 
classificado por ser o atual 
campeão da Libertadores, 
se bater o Grêmio na final a 
vaga da competição mata-
-mata será transferida para 
o Brasileiro, que passará a ter 
cinco vagas diretas e duas 
para a fase preliminar. As fi-
nais da Copa do Brasil ocorre-
rão apenas depois do fim do 
Brasileirão.

Foto: Divulgação

Corinthians perdeu jogo importante, mas ainda está no bolo pela vaga

bola para o meia acertar um 
belo chute na partida de ida 
das quartas de final da Liber-
tadores, contra o Grêmio, em 
Porto Alegre.

A cobrança direta re-
gistrou o quarto gol de Gus-

tavo Scarpa pelo Palmeiras 
na temporada 2020. Desde a 
chegada ao clube, no come-
ço de 2018, o jogador anotou 
23 gols, em 114 partidas dis-
putadas com a camisa alvi-
verde.

DA REPORTAGEM

O Coritiba perdeu para o 
Santos na Vila Belmiro, no úl-
timo sábado, caiu para a Série 
B pela sexta vez na história e 
bateu um recorde negativo. 
O Coxa igualou América-MG 
e Vitória como os times com 
mais rebaixamentos para a 
segunda divisão na história 
do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba já tinha caído 
em 1989, 1993, 2005, 2009 e 
2017. Este é, portanto, o sexto 
rebaixamento do clube para-
naense. O América-MG, que 
vai disputar a Série A na próxi-
ma temporada, caiu em 1993, 

Derrota para o Santos no sábado decretou 6º
rebaixamento do Coxa

REBAIXADO

Coritiba cai pela 6ª vez e iguala 
como um dos recordistas em quedas

Foto: Divulgação

1998, 2001, 2011, 2016 e 2018. Já 
o Vitória, que segue na Série 
B, caiu 1982, 1991, 2004, 2010, 
2014 e 2018.

Santa Cruz e Sport apa-
recem na sequência, com 
cinco rebaixamentos cada. O 
Santinha caiu em 1988, 1993, 
2001, 2006 e 2016. E o Leão da 
Ilha caiu em 1989, 2001, 2009, 
2012 e 2018 – pode “empatar” 
com os líderes caso caia em 
2020. O Coxa é o vice-lanterna, 
com 28 pontos. O clube para-
naense ainda tem três jogos 
pela frente (um deles adiado 
da 35ª rodada), mas a equipe 
pode alcançar, no máximo, 
os 37 pontos. A tabela na reta 

final tem Palmeiras (quarta, 
às 18h30, no Couto Pereira), 
Ceará (dia 20, às 17h30, tam-

bém no Couto) e Atlético-GO 
(dia 25, às 20h30, no Antônio 
Accioly).

fica alguns gols que foram 
tomados, aí entra em cena 
algumas outras coisas que 

são tão importantes quan-
to estatura: é você atacar a 
bola, é você minimizar algum 

tipo de erro, então estamos 
de certa forma pecando em 
alguns detalhes e por isso 

temos tomado muitos gols. 
Isso me incomoda muito”, 
completou.

Foto: Divulgação
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O departamento de 
saúde bucal da Secretaria de 
Saúde e Saneamento reali-
zou na última semana uma 
capacitação de auxiliares 
de saúde bucal em Sorriso. 
No total, 37 auxiliares par-
ticiparam do treinamento, 
que abordou assuntos como 
biossegurança, métodos de 
agendamento e compor-
tamento no atendimento à 
população.  De acordo com 
a coordenadora do depar-
tamento, Luciana Busolaro, 

Ação contou com participação de 37 auxiliares

Foto: AssessoriA

a capacitação é realizada 
semestralmente e visa apri-
morar o atendimento aos 
usuários e garantir a segu-
rança dos servidores. “Esses 
encontros são muito impor-
tantes para aprimorar o co-
nhecimento dos auxiliares, 
atualizarmos sobre as novas 
tecnologias, os novos méto-
dos de biossegurança e tam-
bém melhorias no atendi-
mento. Precisamos sempre 
relembrar essas questões 
que, às vezes, acabam fican-
do esquecidas na rotina do 
dia a dia”, salienta a coorde-
nadora.

Clubes de motociclismo promovem 
arrecadação para ajudar família
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Uma ação conjunta 
entre os clubes de moto-
ciclismo Insanos MC e Old 
Gentleman Bikers MC, pro-
moveu no fim de semana 
uma ação de arrecadação 
para a família de Kácia de 
Oliveira Souza, 30 anos, que 
teve a casa onde vivia com 
os quatro filhos completa-
mente incendiada na se-
gunda (8).

Segundo os organiza-
dores da ação, os motoci-
clistas se solidarizaram com 
a situação vivida por Kácia 
após saberem dos momen-
tos difíceis que a família 
estava passando. Diante da 
comoção, os parceiros da 
estrada acabaram também 
se tornando parceiros na ini-
ciativa que arrecadou mó-
veis, eletrodomésticos, rou-
pas, brinquedos e alimentos 
para a família.

Para Francisco Miotto, 
integrante do motoclube 
Old Gentleman Bikers MC, 
essa foi uma oportunidade 
de mostrar solidariedade à 
família. “Juntos consegui-
mos proporcionar um pou-
co de alegria e conforto, 
para essa família tão carente 
e que passou por algo tão 
triste”, comenta.

Afirmação que com-
plementa a opinião de Juca 
Bala, integrante do mo-
toclube Insanos MC, que 
também colaborou com a 
campanha de arrecadação. 
“Fazer o bem sem olhar a 
quem!”, afirmou.

O CASO
A família de Kácia pas-

sou momentos difíceis na 
manhã da última segunda 
(8) ao ver a casa em que mo-
ravam ser completamen-
te destruída pelas chamas. 
Por volta das 6h da manhã, 
a casa da família, que fica 
no bairro Canjica, em Cuia-
bá, foi tomada pelo fogo. O 
incêndio destruiu móveis e 
toda a estrutura da residên-
cia.

Os filhos, que têm 6, 9, 
13 e 16 anos, estavam den-
tro da residência quando 
começaram as chamas, e 
conseguiram escapar assim 
que escutaram o barulho do 
fogo. A filha mais velha, que 
está gestante, também per-
deu todo o enxoval que ti-
nha para preparado o bebê.

Atualmente, Kácia e a 
família estão abrigadas em 
um imóvel que fica em fren-
te onde ela vivia. O dono da 
casa, comovido pela situa-
ção da família, cedeu gra-
tuitamente o local por um 
mês. Para poderem retornar 
ao terreno onde moravam e 
poder deixar a casa empres-
tada, a família ainda precisa 
de materiais de construção 
para reconstruir o antigo lar. 
Os interessados em ajudar 
a família podem entrar em 
contato com Kácia através 
do telefone (65) 99256-3762.

A família também está 
recebendo doações em di-
nheiro na conta da mãe de 
Kácia:

Agência: 3276
Conta Poupança:1670-7
Operação: 013
Banco: Caixa Econômi-

ca Federal
Titularidade: Marly Sou-

za de Oliveira Silva
CPF: 632710871-72

Foto: Arquivo pessoAl

Motociclistas que se solidarizaram com a situação vivida pela família de Kácia

CUIABÁ. Mulher que mora com os 4 filhos teve a casa incendiada semana passada

DA REPORTAGEM

Uma festa com aglo-
meração de 130 pessoas foi 
fechada na noite de sábado 
(13) por equipes da Força Tá-
tica em Matupá. De acordo 
com a Polícia Militar, oito 
homens, com idades entre 
18 e 26 anos, foram presos 
por tráfico de droga, sendo 
um deles ainda foi preso por 
infligir e promover a propa-
gação da Covid-19. A de-
núncia descrevia uma festa 
sendo realizada em uma 
chácara, na zona rural, com 
a presença de menores de 
idade e consumo de álcool 
e droga.

Com a chegada das 
viaturas, muitas pessoas 
correram e não foram lo-
calizadas. Os que ficaram 
foram abordados e encon-
trados, foram detidos com 
porções de maconha, coca-
ína e comprimidos de ecs-
tasy. O dono da casa alegou 
que promovia uma festa de 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A obra da nova rodo-
viária de Sinop – que ficará 
localizada no cruzamento 
das avenidas Palmeiras com 
Avenida dos Jacarandás, no 
Jardim das Primaveras –, está 
em andamento desde o final 
de janeiro.

“Eu vejo essa obra com 
bons olhos. Essa rodoviária é 
esperada pela população por 

8 homens foram presos com drogas 

MATUPÁ

PM descobre festa de aniversário
com aglomeração de 130 pessoas

SINOP

Secretaria promove
capacitação para
auxiliares de saúde bucal

AGORA VAI?

Obra da nova rodoviária
de Sinop é iniciada

Foto: pM-Mt

mais de década e nada se fez 
até hoje. Agora, teremos uma 
estrutura moderna que será 
modelo para todo o estado. 
Os sinopenses terão orgulho 
da rodoviária que será cons-
truída aqui”, afirma o prefeito 
Roberto Dorner.

O prefeito conta, ainda, 
que no último mês, esteve 
reunido com empresários 
responsáveis pela obra. “Eles 
firmaram o compromisso 
de entregar essa rodoviária 

aniversário e confirmou ter 
consciência que nenhuma 
medida de biosseguran-
ça foi tomada. Estavam no 

imóvel cerca de 130 pessoas 
entre homens, mulheres e 
adolescentes. Foram apre-
endidos equipamentos de 

som, 66 comprimidos de 
ecstasy, porções e cigarros 
de maconha, porções de co-
caína e dinheiro.

funcionando até o início de 
setembro. Eu fiz cobranças 
duras, porque estamos can-
sados de promessas todos os 
anos e nada ser feito”, conta.

A rodoviária será cons-
truída em duas etapas. Nes-
ta primeira, com prazo de 
entrega para setembro, a 
edificação terá em torno de 
5,7 mil m² para acomodar o 
fluxo de ônibus e de usuários 
do terminal. Posteriormente, 
será construída a parte co-

mercial com dezenas de lojas 
de variados segmentos (ali-
mentação, vestuários, entre-
tenimento e outros).

De acordo com o en-
genheiro civil e diretor do 
Núcleo de Projetos e Desen-
volvimento Urbano de Sinop 
(Prodeurbs), Waldomiro Te-
odoro dos Anjos, 30% da es-
trutura metálica está pronta 
para uso e a previsão é de 
que todo o prédio esteja co-
berto até maio.
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Detran investe em modernização para 
coibir fraudes na obtenção da CNH
DA REPORTAGEM

Há mais de um ano, 
o Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-
-MT) vem investindo na 
modernização e infor-
matização de todas as 
etapas para a obtenção 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), espe-
cialmente nas aulas teó-
ricas e práticas de dire-
ção veicular, como uma 
das formas de coibir 
fraudes no processo de 
formação de condutores 
em Mato Grosso, prática 
que ocorreu por muitos 
anos de forma recorren-
te.

As aulas teóricas 
ministradas nas auto-
escolas passaram a ser 
monitoradas de forma 
eletrônica pelo Detran-
-MT, por reconhecimen-
to facial e biometria do 
candidato e instrutor. 
“Também são filmadas, 
para constatar a efetiva 
participação do aluno e 
evitar fraudes, que por 
muito tempo foram co-
metidas por algumas au-
toescolas que não minis-
travam a quantidade de 
aulas determinadas pela 
lei”, destacou o presiden-
te do Detran, Gustavo 
Vasconcelos.

O Detran-MT tam-
bém adquiriu 300 novos 
computadores e leitores 
biométricos que foram 
instalados em todas as 
unidades de Cuiabá, Vár-
zea Grande e interior do 
Estado, para a realização 
da prova teórica 100% di-

gital, otimizando tempo 
e recurso público com a 
impressão de provas ma-
nuais e garantindo maior 
segurança e transparên-
cia no processo.

Desde outubro de 
2020, quando foram re-
tomados os exames te-
óricos no Estado, o De-
tran-MT já aplicou 25.612 
provas, uma média de 
6.403 ao mês. Para as au-
las práticas de direção, 
foi implantado o sistema 
de telemetria nos veícu-
los de todos os Centros 
de Formação de Con-
dutores de Mato Grosso, 
totalizando mais de 300 
autoescolas.

A telemetria permi-
te o monitoramento das 
aulas práticas utilizan-
do a validação por foto 
e biometria do instrutor 
e candidato, além de lo-
calizadores de GPS ins-
talados nos veículos das 
autoescolas para consta-
tar o percurso realizado 
pelo aluno. “É uma forma 
de controle que o De-
tran tem para constatar 
a qualidade da aula que 
está sendo ministrada, 
podendo acompanhar, 
em tempo real, onde o 
veículo está, quem está 
dirigindo, quem foi o ins-
trutor, tempo de duração 
da aula. Assim inibimos 
fraudes no processo de 
formação e a má quali-
dade dos futuros condu-
tores”, ressaltou Vascon-
celos.

Do dia 15 de outu-
bro de 2020 até a última 
quarta-feira (11) o Detran-

Sistema de telemetria nas aulas práticas de direção

MONITORAMENTO . Aulas teóricas são monitoradas de forma eletrônica por reconhecimento facial e biometria
Foto: Carolina alonso

-MT realizou 36.795 pro-
vas práticas de direção 
em todo Estado, uma 
média de 9,2 mil ao mês.

MODERNIZAÇÃO
DAS ETAPAS
A modernização das 

etapas para formação 
de condutores em Mato 
Grosso atende às normas 
de implantação do siste-
ma de monitoramento 
e controle estabelecidos 
na portaria n° 238/2014 
do Departamento Na-

cional de Trânsito (Dena-
tran), que regulamenta 
o sistema eletrônico de 
recepção dos relatórios 
de aulas práticas elabo-
radas pelos instrutores 
de trânsito. Desde que 
iniciou a modernização, 

o Detran-MT vem rece-
bendo muito apoio da 
maioria das autoescolas 
do Estado que prezam 
pela formação transpa-
rente dos alunos, garan-
tindo um trânsito mais 
seguro.


