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SINOP-ITAITUBA

Terminal
Rodoviário:
licitação
concluída
A Secretaria de Infraestrutura con-
cluiu a licitação para concessão do 
Terminal Rodoviário “Engenheiro 
Cássio Veiga de Sá”, em Cuiabá. A 
empresa Sinart – Sociedade Nacio-
nal de Apoio Rodoviário e Turístico 
Ltda – foi declarada vencedora 
do certame, que vai assegurar um 
investimento na ordem de R$ 18 
milhões.                 Página  -7

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

Edital para concessão da BR-163
sai em março e leilão em junho
O Ministério da Infraestrutura confi rmou que o edital de concessão para a iniciativa 
privada administrar o trecho de 970 km das BRs 163 e 230, entre Sinop e Itaituba 
deve ser publicado no início de março. O projeto já passou por aprovação pelo TCU. O 
leilão está previsto para junho. Serão investidos R$ 1,9 bilhão.                          Página -3

DIVULGAÇÃO

DRAMA SEM FIM

Mais de 100
caminhões
parados
na BR-158

A cena se repete a cada 
safra: uma fi la quilométrica 
de caminhões parados. A foto 
mostra a consequência de 
mais um atoleiro na BR-158, na 
região Nordeste de Mato Grosso. 
Viagem interrompida para pelo 
menos cem motoristas que 
estavam na estrada, principal 
corredor para escoar a produção 
da região do Araguaia.

     Página - 4

CHOQUE-REI

Em um dia incomum, São Paulo e Palmeiras se encaram nesta sexta (19) em rodada atrasada do 
Brasileirão. O Tricolor ainda sonha com um improvável título e precisa vencer de qualquer jeito. 
Já o Verdão se prepara para as fi nais da Copa do Brasil.           Página -6

CLÁSSICO AGITA SEXTA-FEIRA



Um político e sua assessora parlamentar foram 
para a cama depois de muita insistência dele, e 
um aumento de salário para ela, sendo ambos 
casados com outros pares

Um político e sua assessora parla-
mentar foram para a cama depois de 
muita insistência dele, e um aumen-
to de salário para ela, sendo ambos 
casados com outros pares. Ela uma 
linda loira de olhos verdes penetran-
tes, e ele um cinquentão no quinto 
mandato como deputado em Brasí-
lia.

Depois de terem saciados os mais 
básicos instintos na cama do motel, 
ele acende um charuto e começa a 
conversar:

Ele - Adorei beijar você, tem lábios 
carnudos e vermelhos, apesar de 
seus traços fi nos.

Ela – É bioplastia, a cada seis me-
ses faço uma micro cirurgia.

Ele – Esse médico sabe o que o faz!
Ela – Notei que apesar de você ter 

passado dos cinquenta, exibe um fí-
sico invejável.

Ele – São anabolizantes e injeções 
de óleo para aumentar a musculatu-
ra, não piso em uma academia faz 
mais de 10 anos.

Ela – Impressionante, parece natu-
ral!

Ele – Notei que você tem uma 
bunda perfeitamente empinada e re-
donda, deve malhar muito.

Ela – Obrigada, todo mundo fala 
dela, mas é silicone, às vezes faço pi-
lates.

Ele – O cirurgião plástico foi um ar-
tista, deviam dar um prêmio para ele!

Ela – Confesso que achei que você 
não ia conseguir acompanhar meu 
pique no sexo, mas mesmo depois 
de horas de sexo quente, o menino 

ainda está de pé. Qual seu segredo?
Ele – Sim, ainda em ponto de bala, 

recentemente descobri que existe um 
tipo de Viagra em supositório, é o me-
lhor que existe. O Viagra convencional 
também não faz mais efeito em mim.

Ela – Então isso explica o porquê de 
toda sua nádega estar tão vermelha!

Ele – Confesso que te contratei 
como assessora por sua beleza, e por-
que adoro loiras!

Ela – Eu via seus olhares nos corre-
dores do Congresso, mas é tudo apli-
que e luzes, meu cabelo é castanho 
escuro e demora para crescer.

Ele – Parece tão natural seus cabe-
los e pele, fantástico esse seu cabele-
reiro!

Ela – Para, e sua idade você não tem 
quase rugas, além de um rosto lindo!

Ele – Imagina, fi z já quatro plásticas, 
e faço aplicação de botox a cada dois 
meses, hoje é importante se apresen-
tar jovial para meus eleitores, isso pas-
sa vitalidade.

Ela – Você tem um pênis enorme, é 
lindo de ver!

Ele – É uma prótese peniana, man-
dei aumentar bastante. 

Ela – Parece natural, uau!
Ele – Você tem uma perseguida lin-

da, amei, me conta o fez?
Ela – Operação de Mudança de 

sexo, me chamava Alexandre!

Tim Maia: “A demagogia é a pior 
das mentiras, porque é uma mentira 
mentirosa”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: Alexandre

Mas todo mundo aceita...
a confi rmação, incomodando pelo fato 
desse tipo de transferência ser instan-
tânea, achando que pode usar para fazer 
pagamentos, como falei na edição pas-

sada.
Se isso não fosse o 

sufi ciente, o simples fato 
de você trabalhar com PIX 
faz com que muita gente 
que te pagaria de outras 
formas busque a nova 
transferência como op-
ção. Isso, especialmente 
em comércio, altera o fl u-
xo fi nanceiro, o que pode 
não ser interessante.

Sempre vai ter, evi-
dentemente, o camarada 

que não tem simplesmente por não que-
rer ter, que está satisfeito com as opções 
de pagamento e transferência que usa 
atualmente e não quer, ao menos por 
hora, se envolver nessa “modernidade”. 
E temos que respeitar isso.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfi l em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Não vá na ideia de que “todo mundo usa” o PIX. Se você preten-
de pagar alguém utilizando tal sistema de transferência consulte 
antes o favorecido, verifi que se ele aceita receber dessa forma e 
tenha tempo para aguardar as devidas confi rmações. É escolha 
de cada um aceitar ou não pagamentos por essa modalidade, e 
você “espernear” não vai mudar isso.

CLIC 
FINAL 

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

Ainda no embalo do PIX preciso fazer 
mais uma abordagem sobre o tema. Por 
mais que essa forma de transferência 
seja prática e esteja facilitando a nossa 
vida, muita gente pre-
fere não utilizar. Eu 
sei que parece estra-
nho, quase absurdo, 
alguém abrir mão de 
tamanha facilidade, 
mas, cada um tem 
seus motivos e con-
vicções, não é mes-
mo?

Em alguns casos a 
justifi cativa para não 
aceitar a forma mais 
moderna de transfe-
rência é bem simples: a Receita Federal. 
Acredita-se que o PIX seja monitora-
do de forma mais direta pelo leão, sem 
chances de sonegação. Embora toda a 
movimentação bancária passe por esse 
crivo, existe a crença de que o PIX é visto 
de outra forma, o que assusta quem cos-
tuma omitir números ao prestar contas 
de sua renda.

Outro problema está justamente 
na mania das pessoas em querer que a 
movimentação seja considerada auto-
mática, o que cria uma “pressão” para 
que a conferência do valor seja feita de 
imediato. Não são raros os casos em que 
o cidadão que fez o PIX está esperando 

EDUARDO FACIROLLI 

Passado o pior do pessimismo de janeiro, hoje pa-
rece razoável a expectativa de que o Brasil possa avan-
çar mais rapidamente na vacinação contra a Covid-19. 
Estima-se que serão imunizados até abril grupos de 
pessoas em que ocorrem atualmente 75% das mortes 
provocadas pela pandemia. Antes do fi nal de maio, é 
viável imunizar toda uma população em que se contam 
89% dos casos fatais.

Deve-se ressalvar, contudo, que boa parte da 
quantidade de vacinas sufi ciente para proteger essas 
vidas no período previsto existe apenas no papel, nos 
cronogramas do Butantan e da Fiocruz e na promessa 
de algumas doses do consórcio internacional Covax. O 
sucesso da vacinação até maio depende da existência 
de 136 milhões de doses. Desse total, cerca de 32 mi-
lhões já chegaram, foram aplicadas ou podem ser fabri-
cadas com material já entregue ao país.

Cumpre acelerar esse processo —e não apenas 
porque ainda se registram mais de 1.000 mortes pelo 
coronavírus na trágica média diária nacional. É neces-
sário importar vacinas prontas e aperfeiçoar o plano de 
imunização.

A pasta da Saúde, que precisa superar a incom-
petência mostrada até aqui, diz negociar a compra de 
28 milhões de doses extras, de produtos da Rússia e da 
Índia. O objetivo maior e imediato é, ocioso dizer, evitar 
mortes. Note-se, no entanto, que os grupos de idade 
em que morrem quase 90% dos infectados pelo vírus 
equivalem a apenas 28% da população brasileira e 37% 
da população ora vacinável (maior de 18 anos).

Com imunizantes para esses estratos de maior 
risco, decerto o morticínio pode ser reduzido de modo 
signifi cativo e haverá alívio nos hospitais. Restaria, con-
tudo, ameaça relevante para os demais, com o que a 
vida nas instituições de ensino ou no trabalho, por 
exemplo, continuaria prejudicada.

Se fossem necessários outros argumentos para 
acelerar a vacinação quase como um esforço de guerra, 
há que considerar também que uma epidemia prolon-
gada eleva a probabilidade de novas mutações virais, 
as quais podem vir a diminuir a efetividade das vacinas 
ou também multiplicar o número já terrível de mortes.

Não se pode relaxar na cobrança dura das autori-
dades. O governo Jair Bolsonaro, que ao menos parece 
ter compreendido a relação óbvia entre o controle da 
pandemia e a recuperação econômica, tem enorme 
atraso a superar.

O Brasil não pode se conformar com a perspecti-
va, por ora ainda otimista, que prevê a vacinação da po-
pulação em fi ns deste 2021. É preciso encerrar o quanto 
antes o calendário de mais um ano de morte.

Editorial

As chances da vacina

“LIMPA NOME”
Uma nota técnica produzida pela Justiça 

do Rio Grande do Norte revelou que advoga-
dos inscritos na OAB de Mato Grosso usam 
da fragilidade de pessoas para fraudar pro-
vas processuais e aplicarem o esquema cha-
mado “limpa nome”. Conforme o documento, 
14 advogados - a maioria deles inscritos da 
OAB-MT - são suspeitos de fazer captação de 
clientes em massa. O documentou, assinado 
juiz Paulo Luciano Marques, apontou que o 
perfi l abordado pelos advogados são: morado-
res de bairros carentes, analfabetos, desem-
pregados, baixa renda e escolaridade, com 
pouco acesso à informação.

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 fi cará bem!

REINFECÇÃO
E CURA
A primeira-dama Virginia Mendes recebeu 

alta após passar 6 dias internada com reinfecção 
da Covid-19, em um hospital de São Paulo. Virgi-
nia testou positivo pela segunda vez no dia 1º de 
fevereiro. O primeiro diagnóstico ocorreu em se-
tembro de 2020. Ela faz parte do grupo de risco 
por ser transplantada renal. Em um post no Ins-
tagram, ela contou que passou por dias de muito 
medo e angústia. “Com as bênçãos de Deus recebi 
alta hoje. Estou muito feliz e agradecida. Foram 
dias de muita angústia, medo, sofrimento, mas 
nunca perdi a fé na cura”, disse.

Crédito: Wesley Santiago/Olhar Direto

IMAGEM DO DIA

que os grupos de idade em que mor-
rem quase 90% dos infectados pelo vírus 
equivalem a apenas 28% da população 
brasileira e 37% da população ora vaciná-
vel

“ “ Um homem, 53 anos, sofreu um surto psicótico na quarta (17) e atingiu o 
próprio fi lho com quatro facadas, no condomínio Portal de Cuiabá e chegou 
a romper uma mangueira de gás que fi cava no quarto andar, fato que mobili-
zou diversas equipes da Secretaria de Segurança Pública, incluindo o Batalhão 
de Operações Especiais (Bope). O homem fi cou fora de si no início da noite e 
os vizinhos ouviram barulhos, como se alguém golpeasse a parede. Em dado 
momento, familiares tentaram conter o homem, que – ainda fora de si – pegou 
uma faca e atingiu quatro vezes o próprio fi lho, sendo duas na perna e outras 
duas na barriga.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Edital para concessão da BR-163 
sairá em março, aponta governo
DA REPORTAGEM
Só Notícias

O Ministério da Infra-
estrutura confirmou que o 
edital de concessão para a 
iniciativa privada adminis-
trar o trecho de 970 km das 
BRs 163 e 230, entre Sinop e 
o porto de Miritituba/PA (per-
tencente a Itaituba), deve ser 
publicado no início de março. 
O projeto já passou por apro-
vação no final de 2020 pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), sob relatoria do minis-
tro Benjamin Zymler.

O leilão está previsto 
para junho. As datas, no en-
tanto, ainda não foram defi-
nidas. O relatório aprovado 
pela TCU prevê investimen-
to de aproximadamente R$ 
1,9 bilhão (cerca de R$ 624 
milhões na manutenção da 
rodovia, R$ 581 milhões em 
ampliações/melhorias e apro-
ximadamente R$ 281 milhões 
na recuperação rodoviária).

A concessão, na moda-
lidade comum, terá vigência 
por 10 anos, e o gasto deve se 
concentrar, principalmente, 
nos três primeiros (em ra-
zão da necessidade de am-
pliações e melhorias), dimi-
nuindo no triênio seguinte 
e voltando a apresentar leve 
aumento nos últimos qua-
tro anos, em razão do cres-
cimento das despesas com 
manutenção.

Os custos operacionais 
foram orçados em R$ 871 mi-
lhões, com destaque para o 
controle das operações (R$ 
335 milhões) e para conser-
vação rodoviária (R$ 234 mi-
lhões). 

Por outro lado, a proje-
ção é que a taxa interna de 
retorno anual para o projeto 
seja de até 8,47%, ou seja, a 
futura concessionária deve 
arrecadar cerca de R$ 4,4 bi-
lhões no período, incluindo 
receitas não tarifárias.

No trecho de 970 km se-
rão feitos 48 km de pavimen-
tação, 35 km de faixas adicio-
nais, 30 km de vias marginais, 
três substituições de pontes, 
173 km de acostamento e 187 
acessos, incluindo aos termi-
nais portuários de Miritituba 
(transportuária), Santarenzi-
nho e Itapacurá.

O segmento total liga 
Sinop aos portos de Miriti-
tuba, onde a maior parte da 
safra de grãos do norte de 
Mato Grosso é escoada pela 
da hidrovia do Rio Tapajós até 
os portos marítimos de San-
tarém/PA e Santana/AP. “Este 
é considerado o principal cor-
redor logístico do eixo norte 
do país”, diz o ministério.

Já a tarifa de pedágio 
de referência definida é de 
R$ 8,97, sendo que devem 
ser alocadas 3 praças de pe-
dágios. 

Uma em Itaúba, no km 

SINOP-ITAITUBA. A previsão de investimentos é de R$ 1,9 bilhão por período de 10 anos
Foto: Divulgação

leilão está previsto para acontecer em junho

Mendes participou de videoconferência com ministro Eduardo Pazuello

MDB está sem clima e situação piora sem reunião

Sérgio Ricardo, antônio Joaquim e José carlos Novelli 
estão afastados

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), que partici-
pou de uma videoconferên-
cia com o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, e com 
governadores de todo o país 
para definir o cronograma 
de envio das vacinas para os 
estados, saiu satisfeito com 
o resultado das conversa-
ções. Segundo o democra-
ta, a perspectiva é que pelo 
menos 50% da população 
brasileira esteja vacinada até 
metade do ano. Conforme o 
planejamento do Ministério 
da Saúde apresentado aos 
governadores, em fevereiro 
serão distribuídas 2 milhões 
de doses do imunizante pro-
duzido pela Fiocruz, em par-
ceria com a farmacêutica 
AstraZeneca, importadas da 
Índia. Em março, serão mais 
18 milhões de doses do Ins-
tituto Butantan e outras 16,9 
milhões de vacinas da Astra-
Zeneca. O restante das doses 
está sendo negociado tam-
bém com laboratórios russos 
e indianos. O cronograma do 
Ministério da Saúde prevê 

DA REPORTAGEM

A deputada estadual 
Janaína Riva acredita que o 
impasse sobre a presidência 
do MDB de Cuiabá está lon-
ge de ser superado. Isso por-
que a reunião marcada para 
“lavar a roupa suja” e “fumar 
o cachimbo da paz” acabou 
não acontecendo e não exis-
te previsão de nova data para 
a Executiva partidária se en-
contrar e “acertar os pontei-
ros”.

Oficialmente, a reunião 
foi adiada porque o deputado 
federal Juarez Costa não con-
seguiu chegar em Cuiabá. No 
entanto, o problema foi a fal-

cerca de 230 milhões de do-
ses no primeiro semestre de 
2021.

“Para mim fica claro, o 
senhor apresenta uma tabe-
la feita seguramente com os 
contratos que o Ministério já 

ta de consenso sobre o nome 
que deve assumir a presidên-
cia do MDB na Capital.

O grupo do prefeito 
Emanuel Pinheiro indicou o 
ex-secretário de Saúde Luiz 
Antônio Possas de Carvalho, 
que foi vetado por Janaina. Já 
a parlamentar deu aval para 
que o cargo seja ocupado 
pelo dirigente partidário Ra-
fael Bastos.

Além disso, negou que 
Rafael Bastos seja do seu 
grupo político. Segundo ela, 
o dirigente serve ao MDB há 
quase 40 anos. “Não tenho 
nada contra o Carvalho, mas 
não adianta fazer de conta 
que não foi da Gestão Ema-

ATÉ JULHO

50% da população do país deve
ser vacinada, acredita Mendes

SEM CLIMA

cúpula não “acerta os ponteiros” e 
MDB segue sem comando em cuiabá

DA REPORTAGEM

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) tem 8 dias, a 
contar de hoje (19), para de-
cidir sobre o retorno ou a 
prorrogação do afastamento 
de três conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado. 
São eles Antonio Joaquim, 
José Carlos Novelli e Sérgio 
Ricardo. Os conselheiros es-
tão afastados de seus cargos 
desde setembro de 2017 por 
determinação do ministro 
Luiz Fux, do STF, no âmbito 
da Operação Malebolge, 12ª 
fase da Operação Ararath, da 
Polícia Federal.

Isso ocorre porque em 
26 de agosto do ano passa-
do foi publicado um acór-
dão que teve como relator o 
ministro Raul Araújo, do STJ, 
que estabeleceu que os con-
selheiros ficassem afastados 
por mais 180 dias. O prazo 
termina no dia 26 de feverei-
ro.

“Trago voto deferindo o 
pedido do Ministério Público 
Federal de que prorrogue-
mos o afastamento de con-

selheiros investigados que 
integram o Tribunal de Con-
tas do Estado de Mato Grosso 
por mais 180 dias, em razão 
de investigações que têm 
agregado outros elementos 
de interesses probatório. E 
também porque persistem 
as mesmas circunstâncias 
que o levaram anteriormen-
te a decretar o afastamento”, 
disse o ministro em seu voto 
à época.

Um jurista explicou que 
– em tese – a Corte Superior 
deve tomar uma decisão 
antes dessa data. Ele ainda 
afirmou que há quem de-
fenda que findado o prazo, 
o retorno seria um pressu-
posto. “Essa tese é muito frá-
gil”, argumentou. Também 
foram alvos da operação os 
conselheiros Valter Albano e 
Waldir Teis. 

Por decisão da Segunda 
Turma do STF, Albano retor-
nou ao cargo em agosto do 
ano passado. Já Teis respon-
de por outras ações judiciais 
e não poderá ser contempla-
do em uma possível decisão 
para o retorno.

ALVOS DE OPERAÇÃO

StJ têm oito dias para 
decidir futuro de
conselheiros afastados

celebrou e assinou. Para hon-
rar esses contratos temos 
duas instituições muito sé-
rias do Brasil, o Butantan e a 
Fiocruz, mas elas vão depen-
der dos chineses também. 
Pode ter alguns pormenores, 

alguns imprevistos. 
Eu saio muito confian-

te que nós vamos chegar à 
metade do ano com prati-
camente 50% da população 
brasileira vacinada”, disse 
Mauro a Pazuello.

920, outra em Guarantã do 
Norte, no km 1.090 (ambas 
BR-163), e a terceira em Trai-
rão/PA, no km 642 (BR-230).

Segundo o plano de 
outorga, a concessionária 
deverá prestar aos usuários 
atendimento médico de 
emergência, socorro mecâ-
nico, combate a incêndio 
e apreensão de animais na 
faixa de domínio, sistema de 
circuito fechado de TV, siste-
ma de detecção de altura, sis-
tema de pesagem, e sistema 
de controle de velocidade. 
Além disso, meios de comu-
nicação com o usuário, com 
boletim informativo periódi-
co e canais de comunicação 
permanentes para sugestões 
e reclamações.

Outro ponto definido é 
que a empresa deverá cons-
truir dois pontos de paradas 
para caminhoneiros ao longo 
da rodovia que deverão ser 
implantados até o 12º mês da 
concessão. 

Os locais deverão ter 
20 mil m², possibilitar aten-
dimento aos caminhoneiros 
24 horas por dia e 7 dias por 
semana, e com edifício de 
pelo menos 200 m², conten-
do sanitários (inclusive para 
pessoas especiais), sala de 
descanso e estacionamento 
exclusivo, com vagas para ca-
minhões de menos 90 m².

Apesar do gasto gigan-
tesco, nada sobre duplicação 

foi mencionado no plano, ou 
seja, a rodovia continuará em 
pista simples por mais um 

longo tempo, mesmo consi-
derando o alto volume – au-
mentado ano após ano – de 

caminhões que trafegam 
sentido portos da região Nor-
te.

nuel Pinheiro, que não é do 
grupo do prefeito. 

Enquanto não chegar o 

consenso, é melhor nem fa-
zer reunião”, declarou Janai-
na.
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Mais de 100 caminhões ainda
seguem parados na BR-158
DA REPORTAGEM

A cena se repete a cada 
safra: uma fila quilométrica 
de caminhões parados. A foto 
mostra a consequência de 
mais um atoleiro na BR-158, 
na região Nordeste de Mato 
Grosso. Viagem interrompida 
para pelo menos cem moto-
ristas que estavam na estra-
da, principal corredor para 
escoar a produção da região 
do Araguaia.

“Está uma verdadei-
ra vergonha pra gente aqui. 
Caminhão quebrando, es-
trada ruim, cheia de lama. 
Está ruim pra gente escoar a 
produção aqui para os fazen-
deiros, pra gente poder levar 
ida e volta, tá muito difícil pra 
gente”, relata um motorista 
que estava no local.

A BR-158 tem aproxima-
damente 800 km em Mato 
Grosso, ligando Barra do Gar-
ças a Vila Rica – na divisa com 
o Pará. O trecho mais crítico 
é o único sem asfalto, entre 
a localidade de Alô Brasil e 
o entroncamento com a MT-
322. 

É lá que fica o posto do 

Arnon com o pátio cheio de 
caminhões aguardando o 
fim da chuva e a melhoria na 
condição da estrada para po-
der seguir viagem.

A espera pela pavimen-
tação desse trecho é antiga. 
A estrada foi inaugurada há 
cerca de 50 anos. Nesse perí-
odo, a região ganhou desta-
que na produção agropecu-
ária, mas não viu o esperado 
– e prometido – avanço logís-
tico sair do papel. “A BR-158 é 
a principal rodovia do Vale do 
Araguaia aqui em Mato Gros-
so e até hoje está com 120 km 
aproximadamente sem pavi-
mentação, sem asfalto. Uma 
vergonha para Mato Grosso e 
para o Brasil. 

A gente precisa de me-
nos conversa, menos pro-
messa e mais atitude em 
relação a esse trecho sem 
pavimentação”, desabafa o 
presidente do Sindicato Ru-
ral de Porto Alegre do Norte, 
Alessandro Pires Leandro.

O maior obstáculo 
para o asfaltamento está no 
traçado original da BR-158, 
que corta a terra indígena 
Marãiwatsédé. Em síntese, 

Foto: Divulgação

Caminhões seguem parados em rodovias no Vale do 
Araguaia

DRAMA SEM FIM. Está difícil escoar a safra produzida no Vale do Araguaia: atoleiros e trecho de chão
os Xavantes não aceitam o 
avanço das obras, em função 
– principalmente – dos im-
pactos ambientais que pode-
riam ser gerados.

 No ano passado, o Mi-
nistério da Infraestrutura 
confirmou que a estrada irá 
contornar a reserva indígena. 

O que vai aumentar a 
distância, os custos e tam-
bém o tempo necessário para 
o desfecho desta história.

Apesar da decisão, 
quem produz no Vale do Ara-
guaia relata um sentimento 
de abandono. “Mais uma vez 
o produtor trabalha, faz a sua 
parte da porteira para dentro. 
E mais uma vez nós estamos 
no descaso. A BR-158 está to-
talmente intransitável. 

Antes eram 1,5 mil car-
retas por dia nesta estrada, 
hoje são mais ou menos 2 
mil. E cada dia falam ‘ama-
nhã vai ser feito pelo traçado 
original… agora é pelo contor-
no’, e nada está sendo feito. 

O descaso nesta parte 
do Araguaia está cada dia 
mais consolidado e nós pre-
cisamos acabar com isso”, 
conclui Anísio Vilela, presi-

dente do Sindicato Rural de 
Vila Rica.

OUTRO LADO
Em nota, o Ministério da 

Infraestrutura informou que 
o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
porte (DNIT) tem atuado di-
ligentemente para garantir 
a trafegabilidade da rodovia, 
principalmente no período 
chuvoso, com equipes mo-
bilizadas de maneira ininter-
rupta para dar condições de 
trânsito no trecho não pavi-
mentando.

Segundo o ministério, 
após definição do traçado, 
indicando o contorno e evi-
tando travessia por terra in-
dígena, o lote A da rodovia 
já foi licitado, contemplando 
projeto e obra. O referido pro-
jeto se encontra em fase de 
elaboração. 

O lote B do contorno 
já está em etapa de estudo 
avançada, possibilitando pos-
terior licitação de projeto e 
obra.

O texto diz ainda que 
as obras de pavimentação 
dos dois segmentos do con-

torno dependerão de aporte 
orçamentário e contam com 
priorização do Ministério da 

DA REPORTAGEM

Consumidores de 11 es-
tados começarão a pagar 
contas de energia pelo Pix, 
sistema de pagamentos ins-
tantâneos do Banco Central 
(BC). A novidade vale para 
clientes das distribuidoras do 
grupo Energisa e foi desen-
volvida em conjunto com o 
Banco do Brasil.

O código QR (versão 
avançada do código de bar-
ras) será incluído nas faturas 
físicas. Bastará o consumi-
dor abrir o aplicativo do seu 
banco, apontar a câmera do 
celular e fazer o pagamento.

Inicialmente, a novida-
de estará disponível apenas 
para clientes selecionados. 
Nos próximos três meses, o 
pagamento via Pix será ex-
pandido até atingir os 8 mi-
lhões de clientes das distri-
buidoras da Energisa. 

O grupo opera nos se-
guintes estados: Mato Gros-
so, Acre, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraíba, Para-
ná, Rio de Janeiro, Rondônia, 
São Paulo, Sergipe e Tocan-
tins.

Apesar de o BB ter de-
senvolvido a solução tecno-
lógica, a ferramenta estará 
disponível para clientes de 
qualquer banco, mesmo os 
não bancarizados. 

Como o Pix funciona 24 
horas por dia, o pagamento 
poderá ser liquidado imedia-

DA REPORTAGEM

Mato Grosso avançou 
11 pontos percentuais na co-
lheita de soja e supera 23% 
das áreas colhidas até agora, 
mas bem abaixo se compa-
rado com mesmo período 
do ano passado. As chuvas, 
com elevados volumes, vem 
atrasando a colheita princi-

DA REPORTAGEM

Doação de sêmen bo-
vino, fertilização in vitro e 
transferência de embriões 
são as ferramentas que o Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura Familiar (Seaf), ado-
tou para melhorar genetica-
mente o rebanho leiteiro de 
Mato Grosso. A iniciativa be-
neficia produtores familiares 
de 33 cidades, abrangendo 
todas as setes regiões mato-
-grossenses.

Segundo o secretário de 
Estado de Agricultura Fami-
liar, Silvano Amaral, a expec-
tativa é aumentar a produ-
ção leiteira em Mato Grosso. 
Atualmente, cada vaca pro-
duz em média quatro litros 
de leite por dia e o objetivo é 
aumentar significativamen-
te esse número em 10 anos. 
“Esse aumento de produção 
representará mais renda ao 
pequeno produtor, estimu-
lando o mesmo a continuar 
na atividade, e a diminuir a 
capacidade ociosa das indús-
trias de laticínios, ajudando 
assim a movimentar todo o 

comércio da cadeia produ-
tiva”, explica Silvano Amaral. 
Segundo o secretário, os in-
vestimentos em melhora-
mento genético do rebanho 
leiteiro já alcançaram R$ 3,5 
milhões.

A médica veterinária 
Vânia Ângela Kohl e o en-
genheiro agrônomo Avelino 
Taques Neto, ambos respon-
sáveis pelo programa da Seaf 
‘MT Produtivo Leite’, acres-
centam que nos últimos três 
meses o Governo do Estado 
distribuiu 5 mil doses de sê-
men bovino sexado (fêmea) 
e 10 mil doses de sêmen con-
vencional. As doses de sêmen 
são de cinco raças com forte 
potencial para produção lei-
teira: Holandesa, Jersey, Giro-
lando ¾, Girolando 5/8 e Gir 
leiteiro.

Entre as cidades atendi-
das pela ação de doação de 
sêmen bovino, fertilização in 
vitro e transferência de em-
briões estão: Alta Floresta, 
Brasnorte, Campo Novo do 
Parecis, Cláudia, Juína, Nova 
Mutum, Nova Bandeirantes, 
Nova Monte Verde, Sinop, Ta-
purah, União do Sul e Vera.

Novidade deve estar disponível a 8 milhões de consumidores até abril

Técnicos realizam a transferência de
embriões em propriedade

MT E MAIS 10 ESTADOS

Consumidor poderá pagar
conta de energia via Pix

SOJA

Colheita chega a 23% da área

33 CIDADES

Investimento em melhoria 
genética para fortalecer 
bacia leiteira

Foto: Divulgação

Foto: Mayke toscano

palmente na região Centro-
-Sul do Estado, que aponta 
o menor percentual colhido 
e o menor avanço semanal 
dentre as regiões: 12,57% e 
5,45 pontos percentuais, res-
pectivamente.

A região do Mato Gros-
so conhecida como Nor-
deste, deve se tornar em 
mais três safras, na segunda 

Infraestrutura e com o apoio 
da bancada de MT no Con-
gresso Nacional.

tamente, inclusive em fins 
de semana e feriados.

Desde novembro, os 
clientes do BB podem usar o 
Whatsapp para cadastrarem 
chaves Pix e fazerem paga-

mentos e recebimentos pelo 
sistema. No caso dos paga-
mentos, basta o correntista 
enviar a foto do código QR 
para o aplicativo de mensa-
gens que o assistente virtual 

do BB lê a imagem e com-
pleta a transação. 

Em dezembro, o BB e a 
Receita Federal iniciaram o 
pagamento de alguns tribu-
tos federais via Pix.

maior produtora de soja do 
Mato Grosso.

Com relação às regiões, 
o destaque fica com a Oes-
te, que conseguiu avançar 
20,34 pontos percentuais na 
média semanal, totalizando 
35,24% das áreas colhidas. 
A informação foi divulgada, 
esta tarde, pelo Instituto Ma-
to-grossense de Economia 

Agropecuária.
O instituto apurou que 

de Sorriso ao porto em Pa-
ranaguá a tonelada foi para 
R$ 315 em média (aumento 
de 26% na variação mensal). 
De Sorriso a Rondonópolis 
R$ 152 (variação de 90%). De 
Canarana a Santos, a tonela-
da está em R$ 278 (variação 
mensal de 26,94%).



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279056200    117550210001 
279002900046600   005083801 
279002800694200   014901601 
279061300045600   011374381 
279002800769100   031878051 
279002900031300   000274611 
279002701740400   415840138 
279002900043100   059574241 
279002701591800   031648941 
279030300418100   297573392 
279002701605400   962134341 
279002701768100   047285881 
279002100187000   945182540 
279583100    239666320001 
279002800430800   033782081 
279002700749800   850091561 
279002800528300   516802541 
279002701555400   885180941 
279002701572500   039770661 
279002701707700   003165296 
279002701636700   057150061 
279002800750200   024737181 
279002701720600   060938791 
279002800814100   062460619 
279002701452700   042186935 
279002701453700   022551331 
279002701632400   019205521 
279962500    056226490001 
279002800710700   057353389 
279972200003400   773749671 
279002701723400   174074208 
279394200    112045560001 
279614000    052841321001 
279002700101800   006598311 
279002800894900   033011191 
279584400    011921160001 
279756000006100   041895261 
279002800902800   957000301 
279002100253000   865899031 
279753800    027640860001 
279781500    570920951 
279002701575800   753837302 
279655700    211684310001 
279593200000600   667495651 
279391400008300   061290331 
279002800610600   031271821 
279002701757700   024814371 
279002700794300   052991829 
279002700946300   018544269 
279002701666900   027948019 
279002700885800   719562981 
279002800781100   503626821 
279002700569100   034691271 
279002701156900   046546401 
279002701287200   036215741 
279002701238800   044590691 
279002701416600   005115115 

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

Norte do
Mato Grosso

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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A.P. P. NASCIMENTO EIRELI ME (MED PET CLINICA VETERI-
NARIA), CNPJ: 28.686.722/0001-60, torna público que reque-
reu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de Instalação_LI e 
Licença de Operação – LO da Atividade de Comércio varejista 
de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de esti-
mação; comercio varejista de medicamentos erários, atividades 
veterinárias; higiene e embelezamento de animais domésticos,  
localizada  na Avenida das Itaúbas, nº 518 (Imóvel nº 19, quadra 
nº 06), Jardim das Celeste, no município de Sinop - MT. Não 
EIA/RIMA.

DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0012-89 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA a RENOVAÇÃO da 
Licença de Operação (LO) das atividades de: 47.11-3-02 - Co-
mércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios – supermercados; 10.91-1-02 - Fabri-
cação de produtos de padaria e confeitaria com predominân-
cia de produção própria; 46.91-5-00 - Comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimen-
tícios; 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo 
(GLP) . Endereço: Avenida Natalino João Brescansin, nº 414, 
Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

GLASIELE MARY IWAKIRI, CPF 688.687.901-49, torna públi-
co que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para atividade de Condomínio Horizontal, na Rua Mandaquari, 
Quadra 06, Lote 18, Jardim Curitiba, em Sinop-MT. Engenhei-
ra Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

AGRICOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
CNPJ 18.589.401/0004-37, torna público que requer junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o licencia-
mento ambiental, Licença Prévia- LP, Licença de Instalação-LI 
e Licença de Operação-LO, referente a atividade de Comércio 
Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo, localizado na Rua Radial Babinski, s/n – Setor 
Arco Iris, Município de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.  ZÊNITE Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - 
Confresa/MT (66) 98443-7109/98409-9243.

PRODUZA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ n° 14.948.070/0001-80, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais 
– Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Fabricação de Ma-
quinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária .Localizada 
na Avenida Foz do Iguaçu , N: 560 – Bairro Jardim Terra Rica, 
município de SINOP-MT.

TULIPAS HOLDING S/A, CNPJ nº 28.978.216/0001-45, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 
505, Sala C, Setor Comercial na Cidade, torna Público que re-
quereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT o pedido de Licença Prévia (L.P) para o Loteamento Rural 
denominado Chácaras Recanto do Sol, localizado na Estrada 
Clotilde, Lote nº 217, Zona Rural, na Cidade de Sinop MT.

BAREA FUNILARIA PINTURA - MEI, CNPJ n° 40.621.102/0001-
49, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativi-
dade: Serviços de Lanternagem, Funilaria e Pintura de Veículos 
Automotores, localizada na Avenida dos Carvalhos, N.570, Bair-
ro Jardim das Itaubas, município de SINOP-MT.

Aviso de Licitação 
Prorrogação

Repetição do Pregão Presencial n.º 04/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
repetição da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 04/2021, para os 
itens fracassados referente ao objeto: Aquisição futura e fracionada de Mate-
riais para Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Nova Guarita – MT, 
tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos descri-
tos em Edital de Origem e Edital Complementar.
 Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e altera-
ções posteriores, neste Município de Nova Guarita - MT, com data prevista 
para abertura no dia 03/03/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e infor-
mações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 
às 12:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br.

Nova Guarita – MT, em 18 de Fevereiro de 2021. 

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONSELHO FISCAL 2021/2022
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

A Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, NIRE 51400.002.681, com sede a Rua 
das Alpínias, 679, Jardim Maringá, na cidade de Sinop, Mato Grosso, CEP. 
78.556-259, por sua Diretora Presente em exercício, Dra. Flávia Lúcia Bittar 
Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, deixa público e convoca os 
Senhores Cooperados aptos a votar e serem votados, totalizando nesta data 
251 (duzentos e cinquenta e um) médicos cooperados, para participarem das 
Eleições para os cargos do Conselho Fiscal, conforme previsão Estatutária e 
Regimental e o disposto no presente Edital. 

Artigo 1º - A votação se destina a eleger exclusivamente os membros do Con-
selho Fiscal, onde serão eleitos 03 (três) membros efetivos e 03 (três) su-
plentes, sendo permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos atuais integrantes, 
conforme prevê o artigo 43 do Estatuto Social da Cooperativa. 

Artigo 2º - A eleição dar-se-á por maioria simples em votação a ser realizada 
na Assembleia Geral Ordinária – DIGITAL designada para 20/03/2021, confor-
me prevê o artigo 43 do Estatuto Social da Cooperativa. 

Artigo 3º - As inscrições serão através de chapas completas e ocorrendo a 
inscrição de mais de uma chapa, os votos serão individuais aos candidatos, 
conforme prevê os artigos 63, Parágrafo Segundo do Artigo 69 e Artigo 70 do 
Regimento Interno da Cooperativa. 

Artigo 4º - As inscrições serão realizadas diretamente na Secretaria da Coope-
rativa, com horário de funcionamento das 07:30h (sete horas e trinta minutos) 
às 11:30h (onze horas e trinta minutos) e das 13h (treze horas) às 17:45h 
(dezessete horas e quarenta e cinco minutos), de segunda à sexta-feira, no 
endereço de sua sede, ou seja, Rua das Alpínias, 679. Jardim Maringá, em 
Sinop, Estado de Mato Grosso. 

Artigo 5º - O prazo para as inscrições será de 15 (quinze) dias, contados da 
data de publicação do Aviso Resumido do Edital ou da afixação do Edital na 
Sede da Cooperativa. 

Artigo 6º - O Edital de Convocação das Eleições para o Conselho Fiscal 
2021/2022 encontra-se afixado na sede da Cooperativa, situada a Rua das 
Alpínias, 679. Jardim Maringá, na cidade e Comarca de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, CEP. 78.550-226.
Sinop(MT), 18 de fevereiro de 2021.

Drª. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

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 04/03/2021, às 
08H00, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS EM 
PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de 
Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta ins-
tituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde 
poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no 
site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 18 de fevereiro de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão
Presencial n.º 09/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que reali-
zará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 09/2021, cujo objeto é 
a: Aquisição de 02 bombas Padrão de Água para uso do SAAE (Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgoto) 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 altera-
ções posteriores, neste Município de Nova Guarita - MT, com data prevista 
para abertura no dia 09/03/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e infor-
mações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, no horário das 07:00 às 12:00 ou através do 
site www.novaguarita.mt.gov.br.

Nova Guarita – MT, em 18 de Fevereiro de 2021.
Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

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 

                      10º TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 
 
 

                O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a contratação direta das 
empresas: MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP, 
CNPJ 14.995.486/0001-50, no valor de R$ 27.942,00 (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS). 

Tudo com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE APARELHO RESPIRADOR 
MAGNAMED. 

 
 

                                                                                                        Peixoto de Azevedo/MT, 18 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 
 

 

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, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 52/2020 

 

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 
PHOENIX-GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA com CNPJ nº 06.642.746/0001-97, 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, 17 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 
Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário 

30/11/2020 
15:27:46 

354056 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO 30 DIAS 
Dados do Processo: 

PROCESSO: 19419-70.2018.811.0041, CODIGO 1348466, VALOR CAUSA 
R$ 10.000,00 TIPO: CIVEL 
Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Contenciosa>Procedimentos Especiais->Procedimento de 
Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO 
Polo Ativo: BRAZ MARIO AFONSO 
Polo Passivo: SERGIO MAXIMOVITZ, EDVALDO DE SOUZAE OUTROS 
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
SERGIO MAXIMOVITZ (Requerido(a)), brasileiro(a), motorista, Endereço: 
Rua São Judas Tadeu, Nº 2.426, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Vera-MT, 
EDVALDO DE SOUZA (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda 
Atlântica, Cidade: Vera-MT, OSMAR CARDOSO (Requerido(a)), 
brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, JOÃO CARLOS 
GENO (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: 
Vera-MT, PASTOR NABOR (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda 
Atlântica, Cidade: Vera-MT, NEGO DE TAL (Requerido(a)), brasileiro(a), 
Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, OSCAR DE TAL 
(Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, 
RAFAEL DE TAL (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, 
Cidade: Vera-MT e DIDI ARAGÃO (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: 
Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT. Finalidade:  Citação dos ocupantes da 
área em litígios, para no prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 
formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, BEM COMO fica nomeado 
a Defensoria Pública, para a defesa dos réus. Resumo da Inicial:  A parte autora 
é senhor e possuidor de um imóvel rural com área de 452 hectares, localizado 
no Município de Vera – MT, matriculado sob número 13.129 (Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop – MT), sendo que tal imóvel foi invadido por 
várias pessoas no início do mês de outubro de 2006, lideradas por Sergio 
Maximovitz. A posse sobre a área remonta há mais de 30 anos e sempre foi 
exercida de modo manso e pacífico, sem qualquer oposição, sendo que o autor 
detém a posse desde 1996 dando continuidade aos que o antecederam. Os 
invasores lá adentraram e impediram o autor de retornar a área, utilizando-se 
de métodos violentos e agressivos, sendo certo que tal invasão se deu devido a 
reintegração de posse ocorrida na área limítrofe com a do autor, nos autos do 
processo 481/2005, que reintegrou na posse o Sr. Antonio Aparecido da Silva, 
ocasião na qual os invasores invadiram à área do autor. Assim, diante do 
esbulho sofrido, busca a tutela jurisdicional para reintegrar-se na posse da sua 
área invadida pelos réus. 
Despacho/Decisão:  Vistos etc. Ante o caráter coletivo da presente ação, acolho 
o parecer ministerial de fl. 220/220v, e à secretaria determino:1.Citem-se os 
ocupantes da área em litígio, que forem encontrados no local, a fim de que, 
querendo, manifestem-se nos autos.2.Expeça-se edital de citação, com prazo de 
30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 
art. 257 do CPC, inclusive afixando-o no átrio do Fórum, certificando-se nos 
autos, cabendo à parte autora providenciar a citação por edital no prazo 
supracitado.3.Intime-se a parte autora para que, no termo de 15 (quinze) dias, 
promova a ampla publicidade da existência da presente ação, conforme art. 
554, §3°, do CPC. 4.Em seguida, remeta-se os autos à DPE para, no prazo 
legal, apresentar defesa dos réus citados por edital; após, certifique-se e intime-
se a parte autora para querendo impugnar a defesa.5.Por fim, remata-se os 
autos ao Ministério Público.6.Cumpra-se e certifique-se o decurso do 
prazo.7.Após, conclusos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, digitei. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2020 
Amanda Meira Florentino de Figueiredo 

Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC 

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., 
Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, 

Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006 
Formulário: 1548 Matr.: 8604. 

18,19/02/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

ELETRONICO Nº 003/2021 
 
O Município de Vera – MT, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberto procedimento licitatório na modalidade de 
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021, visando 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO DA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, tipo “menor preço por ITEM”, 
conforme Termo de Referência. Realização: por 
meio do site www.bllcompras.org.br Data de início 
para o recebimento das propostas: das 14h00min 
do dia 22/02/2021 até às 08h00min do dia 
04/03/2021 (horário de Brasília – DF). Data e 
horário de início da sessão: Dia 04/03/2021 as 
09h00min. (horário de Brasília - DF). O edital 
completo poderá ser retirado na Prefeitura 
Municipal de Vera, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente, no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br; ou 
através do site www.bllcompras.org.br 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  
 

 Vera – MT, 18 de fevereiro de 2021.  
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA/PABLO 
JÚNIOR GONÇALES – PREGOEIROS - Portaria 

nº 015/2021. 

Norte do
Mato Grosso

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 
torna público que consagrou-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
002/2021, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais para Construção para Atender as Necessidades 
das Secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes 
Empresas: 1) GRITTI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA FERNANDES LTDA – 
EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 03.014.345/0001-92, 
localizada na Rua dos Girassóis, n.° 921, Centro, no município de 
Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora dos itens n.° 8, 9, 
10, 14, 16, 18, 21, 27, 29, 32, 36, 50, 71, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 91, 95, 
107, 108, 110, 114 e 115, com valor global de R$ 347.880,99 (Trezentos e 
Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Noventa e Nove 
Centavos). 2) GATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 24.528.636/0001-79, localizada na Avenida 
Coronel Botelho, n.° 226-A, Parte D, Centro, no município de Nossa 
Senhora do Livramento – MT, CEP: 78.170-000, vencedora dos itens n.° 
4, 6, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 31, 39, 40, 49, 51, 52, 54, 65, 66, 72, 73, 74, 
76, 84, 85, 88, 90, 103 e 113, com valor global de R$ 293.375,30 
(Duzentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e 
Trinta Centavos). 3) IPIAGRO PEÇAS E INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 06.148.419/0001-71, localizada na 
Avenida Rio Branco, n.° 255, Centro, no município de Ipiranga do Norte – 
MT, CEP: 78.578-000, vencedora dos itens n.°  42, 43, 44, 55, 58, 67, 100, 
101, 104, 106, 109, 111 e 112 com valor global de R$ 4.296,85 (Quatro Mil, 
Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos); 4) 
CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI S 
LTDA , devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 37.853.101/0001-15, 
localizada na Avenida Manoel José Arruda, n.° 1.700, Quadro 10, Anexo 
B, Bairro Praeiro, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.070-500, vencedora 
dos itens n.°  1, 3, 5, 13, 20, 30, 35, 38, 45, 46, 48, 53, 57, 63, 64, 77, 81, 
93, 96, 97 e 99 com valor global de R$ 71.762,85 (Setenta e Um Mil, 
Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos);  5) 
MULTUS COMERCIAL LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n.° 24.753.864/0001-42, localizada na Rua Luiz Antônio Figueiredo, n.° 
10, Sala 05, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 
78.070-090, vencedora dos itens n.°  12, 62, 70, 92, 94 e 98 com valor 
global de R$ 46.064,75 (Quarenta e Seis Mil, Sessenta e Quatro Reais e 
Setenta e Cinco Centavos); 6) MERCADÃO MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES E FERRAMENTAS LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.° 10.373.046/0001-00, localizada na Avenida dos Jatobás, 
n.° 2.101, Bairro Jardim Joelma, no município de Tapurah – MT, CEP: 
78.573-000, vencedora dos itens n.°  2, 17, 24, 25, 28, 33, 34, 37, 47, 56, 
59, 66, 68, 86, 89, 102 e 105 com valor global de R$ 270.717,00 
(Duzentos e Setenta Mil, Setecentos e Dezessete Reais); Os itens n.° 41, 
60 e 61 restaram-se frustrados.
Ipiranga do Norte – MT, 18 de Fevereiro de 2021.

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação 

de serviços médicos de urgência e emergência para atender no período 

diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria 

Zélia no município de Marcelândia – MT.  Os interessados deverão 

apresentar a Documentação de Habilitação e Termo de Aceite, na sala de 

licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, situada na Rua Dos 

Três Poderes, nº 777 – Centro, no período Compreendido entre os dias 

03/03/2021 a 28/02/2022. O edital completo encontra-se no Site: 

www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações) ou na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal de Marcelândia- MT, INFORMAÇÕES: Secretaria 

Municipal de Saúde - Telefone: (66) 3536- 2450 e Prefeitura Municipal de 

Marcelândia – (66) 3536-3100. Publique-se.

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021

Presidente da CPL

Marcelândia/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Ricardo Roncolatto Mendes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 003/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASÍLIA CONFORME 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: MEGA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
inscrita no CNPJ N° 04.386.936/0001-53 com valor total de R$ 90.000,00.  

Matupá – MT, 18 de fevereiro de 2021.  
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021
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 04 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. 018/2021, 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 EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
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
Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal De Sorriso/MT

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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Como Bruno Rodrigues pode
ser aproveitado por Crespo
DA REPORTAGEM

Primeiro reforço da “era 
Crespo” no São Paulo, o ata-
cante Bruno Rodrigues che-
ga ao Morumbi credenciado 
pelo desempenho com a 
camisa da Ponte Preta. Fo-
ram 11 gols e 12 assistências, 
terminando a temporada 
2020/2021 como artilheiro e 
principal garçom do time.

Mas o que o torcedor 
são-paulino pode esperar 
dele dentro de campo? Como 
Crespo pode aproveitá-lo no 
setor ofensivo do Tricolor? 
Com 23 anos, trata-se de um 
jogador com potencial e mar-
gem de evolução.

Bruno se destacou na 
Ponte atuando aberto pela 
esquerda. A melhor fase da 
carreira aconteceu depois 
que ele fez um regime duran-
te a paralisação do futebol e 
perdeu sete kg ao cortar ba-
tata frita, chocolate e correr 
diariamente 20 andares de 
escada.

O posicionamento era 
para que ele pudesse explo-
rar suas principais caracterís-
ticas: o drible, a velocidade e 
a facilidade de bater na bola, 
seja para fi nalizar, cruzar ou 
passar. Pela esquerda, ele 
costumava cortar para den-
tro e ganhar ângulo para uti-
lizar a perna a boa (a direita) 
na sequência da jogada. Na 
reta fi nal da Série B, ele teve 
um pouco mais liberdade do 
técnico Fábio Moreno para 
trocar de lado e também fl u-
tuar pelo meio.

A rapidez com que con-
duz a bola também facilita a 
transição e o torna um joga-

dor difícil de ser marcado no 
“um contra um”. Tem inte-
ligência para abrir espaços, 
além de leitura e visão de 
jogo privilegiados.  A presen-
ça de área é outro ponto que 
chama a atenção, ainda que 
tenha “apenas” 1,77m. Mesmo 
sem ser alto, ele fez de cabe-

SÃO PAULO. Jogador tem como principais virtudes artilharia e assistências para gols
FOTO: REPRODUÇÃO/TWITTER

Bruno Rodrigues é apresentado no São Paulo
ça os quatro primeiros gols 
com a camisa da Ponte.

Em um time com no-
mes mais badalados como 
Camilo e Apodi, era ele a 
principal referência técnica 
da Ponte. 

Até a sua despedida, já 
que não atuou a rodada fi nal 

da Série B por estar suspen-
so, participou de forma direta 
ou indireta de 45,9% dos gols 
da Ponte, entre Paulistão, 
Copa do Brasil e Série B (34 
gols dos 74 ao todo passaram 
por ele de alguma maneira).

Defensivamente ainda 
necessita de mais discipli-

na tática para desempenhar 
funções que o futebol mo-
derno requer dos homens 
de frente, como voltar para 
acompanhar a descida dos 
laterais adversários. Neste 
caso, porém, depende de 
como Crespo vai orientar 
seus atacantes em relação à 

marcação.
Bruno assinou contrato 

de empréstimo de um ano, 
com valor pré-fi xado de com-
pra após esse período. 

Os direitos econômicos 
dele pertencem ao Tomben-
se-MG, clube do empresário 
Eduardo Uram.

Jemerson treinou com bola nesta semana

FOTO: ARTE/ANDRÉIA IGNAT
DA REPORTAGEM

Estão abertas até o dia 
24 de fevereiro as inscrições 
para o 1º Desafi o de 2x2 e 
1x1 de Futebol Sintético 2021. 
Conforme o regulamento, 
poderão participar do de-
safi o empresas, clubes, as-
sociações, agremiações ou 
qualquer grupo de pessoas. 
O evento é promovido pela 
Secretaria de Esporte e Lazer 
de Lucas do Rio Verde.

A categoria é Força Livre 
Masculino e Feminino, atle-
tas nascidos até 31/12/2005. 
Os atletas menores de 18 
anos deverão apresentar au-
torização por escrito assina-
da pelos pais ou responsável 
legal. As inscrições são gra-
tuitas e serão realizadas no 
Ginásio Rio Verde, das 7h às 
13h, mediante entrega da fi -
cha de inscrição devidamen-
te preenchida conforme as 
normas.

O congresso técnico da 
competição está marcado 

para o dia 25, às 19h30, no 
Ginásio Rio Verde. Os jogos 
serão realizados a partir do 
dia 27 no campo sintético 

L.R.VERDE

Prefeitura promove desafi o de
futebol individual e em dupla

DA REPORTAGEM

O Palmeiras está com 
a cabeça nas fi nais da Copa 
do Brasil, contra o Grêmio, a 
partir do dia 28, mas antes 
disso ainda tem três jogos no 
Brasileirão. E o próximo, nes-
ta sexta-feira (19), é o clássico 
contra o São Paulo no Mo-
rumbi.

O técnico Abel Ferreira 
tem usado os jogos na com-
petição para poupar os titu-
lares e fazer alguns testes na 
equipe. Mas admite a impor-
tância de um duelo contra 
um dos maiores rivais. “Sabe-
mos que é um jogo diferente. 
Enquanto treinador, a partir 
do momento que fi camos 
fora por várias razões, de fato 
o calendário era extrema-
mente apertado para sermos 

PALMEIRAS

Abel deve ter titulares 
de volta em clássico 
contra o São Paulo

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras

competitivos no Brasileirão”, 
analisou.

“Nossa programação 
não tem que ser feita jogo a 
jogo, mas naquilo que é pre-
sente e futuro, a Copa do Bra-
sil. Todos os jogos servem de 
preparação e avaliação de to-
dos, eu e jogadores. Sabemos 
que é um jogo diferente e es-
pecial”, completou.

Abel poupou todos os 
titulares em pelo menos um 
dos últimos dois jogos. A 
tendência é de que ele volte 
com a maioria deles para o 
clássico contra o São Paulo. O 
duelo está marcado para as 
20h30 de hoje, no Morumbi. 
Enquanto o Palmeiras ape-
nas cumpre tabela no Bra-
sileirão, o São Paulo precisa 
da vitória para ainda sonhar 
com o título da competição.

do bairro Tessele Junior. Se-
rão premiados com troféus e 
medalhas os atletas e equi-
pes classifi cados em 1º e 2º 

lugares. 
Mais informações na 

Secretaria de Esporte e Lazer 
pelo telefone (65) 3549-7123.

DA REPORTAGEM

O Alianza Lima anun-
ciou a contratação do ata-
cante Hernán Barcos, ex-Pal-
meiras e Grêmio. Aos 36 anos, 
o Pirata chega como grande 
reforço do tradicional clube 
da capital peruana, que vai 
disputar a segundona pela 
primeira vez desde 1939.

O apelido de Barcos, por 
sinal, pode mudar de “pirata” 
para “cigano”. Afi nal, o Alian-
za Lima é o 18º clube da car-
reira do atacante argentino, 
que vai atuar no 11º país dife-
rente na carreira.

Os clubes de Barcos 

Aos 36 anos, atacante argentino vai para o seu 18º clube na carreira

LEMBRA DELE?

Barcos acerta com Alianza Lima
para disputar segundona peruana

FOTO: CESAR GRECO

por país: Argentina (Racing, 
Huracán e Veléz), Paraguai 
(Guaraní), Equador (Olmedo 
e LDU Quito), Sérvia (Estrela 
Vermelha), China (Shanghai 
Shenhua, Shenzhen e Tian-
jin Teda), Brasil (Palmeiras, 

Grémio e Cruzeiro), Portugal 
(Sporting), Colômbia (Atlé-
tico Nacional), Bangladesh 
(Bashundhara Kings) e Itália 
(Messina).

“Um novo desafi o está 
chegando. Muito obrigado 

Alianza pela confi ança e in-
teresse em fazer parte deste 
projeto cujo objetivo iremos 
cumprir juntos. Um orgulho 
por fazer parte dos maiores 
do Peru” postou Barcos nas 
redes sociais.

FOTO: DIVULGAÇÃO

27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 27ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1014183-28.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) FABIANO PARIZOTTO, NANTES E SILVA 
LTDA, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, TAICLINE BORTO-
LUZZI - Fazenda Nossa Senhora Aparecida II com área total de 1.201.8954 há - ELEMENTOS CADASTRAIS (INCRA) 
Fazenda Nossa Senhora Aparecida II. Localização: Margem direita do Rio Azul. Código do Imóvel: nº 950.076.717.665-
7. Descrição completa na Matrícula nº 3.981 do 01ª CRI de CLÁUDIA/MT.   Lance mínimo na 1ª praça: R$ 4.629.404,50 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.777.642,70 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 19/03/2021 às 14h20min, e termina em 22/03/2021 às 14h20min; 2ª Praça começa em 22/03/2021 
às 14h21min, e termina em 12/04/2021 às 14h20min. Ficam os executado(s) FABIANO PARIZOTTO, NANTES E SILVA 
LTDA, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, TAICLINE BORTO-
LUZZI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) hipotecário DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/01/2016. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
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DA REPORTAGEM

Policiais penais da Pe-
nitenciária Osvaldo Floren-
tino Leite Ferreira, o Ferru-
gem, em Sinop, frustraram 
uma tentativa de fuga, du-
rante operação de revista 
de rotina, realizada na quar-
ta (17). Depois que todos os 
presos foram retirados para 
a inspeção estrutural de um 
dos raios, foi localizado um 
buraco no piso, mais preci-
samente no banho de sol de 
uma das alas, além de duas 
grades serradas.

SINOP

Policiais encontram 
túnel em construção 
no Ferrugem

Policiais frustraram fuga de presos

FOTO: SESP-MT

O raio já vinha sendo 
monitorado, pois é a terceira 
tentativa de fuga no perío-
do de seis meses, sendo que 
todas foram evitadas pelos 
policiais penais da unidade. 
Na sexta passada (12), já ha-
via sido realizada revista na 
mesma cela, quando os pre-
sos tentaram escavar o piso.

Todos os ocupantes 
da ala que tentaram fazer o 
túnel foram identificados e 
irão responder Procedimen-
to Admirativo Disciplinar 
por danos ao patrimônio 
público e tentativa de fuga.

Governo conclui licitação para
concessão do Terminal Rodoviário
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) concluiu a licitação 
para concessão do terminal 
rodoviário “Engenheiro Cás-
sio Veiga de Sá”, em Cuia-
bá. A empresa Sinart – So-
ciedade Nacional de Apoio 
Rodoviário e Turístico Ltda 
– foi declarada vencedora do 
certame, que vai assegurar 
um investimento na ordem 
de R$ 18 milhões aplicados 
diretamente em melhorias 
estruturais e reforma do es-
paço a partir do primeiro ano 
de concessão. 

A empresa foi a única a 
participar do processo licita-
tório e venceu o certame ao 
oferecer uma outorga no va-
lor de R$ 501,2 mil para explo-
rar os serviços do terminal. O 
valor mínimo da outorga a 
ser oferecido na licitação era 
de R$ 500 mil, conforme o 
edital. Já a outorga variável 
é no valor de 1% da receita 
bruta.

Com a conclusão da 
licitação e a declaração da 
empresa como vencedora, 
ela agora terá de apresentar 
um plano de negócios, onde 
deve constar um detalha-
mento adicional sobre como 
a concessionária pretende 
executar o contrato ao longo 
dos 25 anos de concessão.

O prazo para apresenta-
ção do plano se inicia no pró-
ximo dia 22 e o documento já 

estava previsto no edital de 
licitação como condição para 
a assinatura do contrato de 
concessão, de acordo com o 
secretário adjunto de Logís-
tica e Concessões da Sinfra, 
Huggo Waterson.

Somente após isso é re-
alizada a assinatura do con-
trato no valor estimado de 
R$ 235,5 milhões e a empre-
sa vai assumir em definitivo 
a administração do terminal, 
que atende aproximada-
mente 1,5 milhão de passa-
geiros por ano no transporte 
intermunicipal e interesta-
dual de passageiros. Hoje a 
própria Sinart é responsável 
pela administração, por meio 
de um contrato emergencial.

INVESTIMENTOS
Com a concessão, 

está prevista a elaboração 
e execução de projetos ne-
cessários para as obras de 
conservação, manutenção, 
operação e a gestão dos ser-
viços públicos delegados a 
serem prestados obrigató-
ria e ininterruptamente pela 
empresa concessionária, 
bem como investimentos e 
melhorias no terminal.

Dentre as melhorias 
estão as adequações nos ba-
nheiros, melhorias nas áreas 
de embarque e desembar-
que, central de operações, 
que deverá funcionar como 
monitoramento do fluxo dos 
usuários, além da segurança 
dos usuários e sinalização vi-

FOTO: SECOM-MT

Empresa ofereceu outorga no valor de R$ 501,2 mil para explorar serviços 

CUIABÁ. Sinart foi a única a participar do processo licitatório e venceu o certame

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sinop, 
Roberto Dorner, iniciou na 
última quarta (17) uma série 
de visitas às unidades mu-
nicipais de saúde com o ob-
jetivo de conhecer de perto 
a realidade da saúde públi-
ca, bem como a estrutura 
predial e suas instalações, 
como também, o formato 
de atendimento oferecido 
pelos profissionais de saúde 
do município.

“Decidi ir presencial-
mente a cada unidade, por-
que tem coisas que a gen-
te ouve falar e às vezes não 
acredita. Tem posto de saú-
de que tem uma estrutura 
bonita, mas chove dentro. 
Então fui pessoalmente ver 
o que está acontecendo. E, 
já pedi para que a Secreta-
ria de Saúde faça um palia-
tivo neste período de chuva, 
porque na seca iremos fazer 
um serviço de qualidade 
que seja a contento a to-
dos”, afirmou. Na ocasião, 

DA REPORTAGEM

Um morador teve um 
surto psicótico na noite de 
quarta (17) e esfaqueou o 
próprio filho, 33 anos, em um 
condomínio, em Cuiabá. De 
acordo com a Polícia Militar, 
o suspeito, 53 anos, teve que 
ser imobilizado e sedado para 
que a situação fosse controla-
da.

Segundo a PM, o ho-
mem usou uma machadinha 
para quebrar o registro de 
gás do prédio, localizado na 
Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 
no Jardim Eldorado. Com um 
canivete, ele cortou dutos e 
mangueiras e provocou um 
vazamento de gás no corre-
dor do apartamento dele. Os 
vizinhos da família tiveram 
que sair do condomínio por 
questões de segurança.

O síndico do prédio per-
cebeu a situação e desligou o 

Prefeito visitou unidades de saúde 

Homem em surto cortou dutos e mangueiras e
provocou um vazamento de gás

SINOP

Dorner pede atendimento de
qualidade e humanizado

CUIABÁ

Pai tem surto, corta dutos de gás 
em condomínio e esfaqueia o filho

FOTO: ASSESSORIA

FOTO: BOPE/MT
registro geral do condomínio. 
O filho do suspeito, o cunha-
do e um amigo da família 
tentaram tirar o canivete da 
mão dele e o filho acabou es-
faqueado.

De acordo com a polí-
cia, o filho foi esfaqueado no 
abdômen e nas pernas. Ele é 
servidor do Fórum de Cuia-
bá na função de analista de 
sistema do Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso (TJMT). O 
Corpo de Bombeiros, a Polícia 
Militar e o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) foram chamados para 
conter o morador e socorrer o 
filho. Ele foi encaminhado em 
estado grave para um hospi-
tal particular de Cuiabá.

O Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) foi acio-
nado e conversou com o mo-
rador, que se entregou. Ele 
foi algemado e colocado na 
ambulância do Samu, onde 

o prefeito fez um pedido 
especial aos servidores. “Eu 
peço que haja um atendi-
mento mais humanizado 

a população de Sinop. Que 
cada munícipe seja muito 
bem recebido dentro das 
unidades. As pessoas já es-

tão com muitos problemas 
quando procuram os servi-
ços, então elas precisam de 
um atendimento digno”.

foi medicado e sedado pelos 
médicos. O suspeito foi inter-
nado em um hospital parti-
cular e ficará em observação 

por, pelo menos, três dias. A 
Polícia Civil foi comunicada e 
investiga as causas do surto 
do morador.

sual dos serviços prestados à 
população dentro do termi-
nal. Também está prevista 
adequações para melhoria 
da acessibilidade, com a im-

plantação de um elevador, 
entre outros serviços.

Desse modo, segundo 
o secretário de Estado de In-
fraestrutura e Logística, Mar-

celo de Oliveira, a concessão 
permitirá a otimização de re-
cursos do Governo do Estado 
com a manutenção predial 
e investimentos em obras e 

serviços de melhorias, uma 
vez que estes serão feitos 
pela empresa vencedora da 
licitação já no primeiro ano 
de concessão.
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