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MATO GROSSO

Falta de
nomes para
substituir
Silvano
O MDB enfrenta uma situação 
complicada diante do descon-
tentamento com a atuação 
do secretário de Agricultura 
Familiar, Silvano Amaral, único 
indicado da legenda que compõe 
o primeiro escalão do Governo, e 
a falta de nomes para substituí-
-lo na pasta. 
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

APÓS 6 ANOS

Festival de
Cinema e 
Vídeo de 
Cuiabá volta  
ser realizado

Um dos festivais de cine-
ma mais importantes do Brasil, 
realizado em solo mato-gros-
sense, está de volta. Em sua 20ª 
edição, o Festival de Cinema e 
Vídeo de Cuiabá – Cinemato 
ocorre entre os dias 7 e 12 de 
abril, com programação online. 
Os fi lmes que concorrem em 
seis mostras competitivas serão 
exibidos em salas virtuais.
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99,8% do rebanho bovino já
foi vacinado contra aftosa
O Indea-MT divulgou o resultado da etapa de novembro de 2020 de 
vacinação contra a febre aftosa no Estado. Foram vacinados 14,6 mi-
lhões de bovinos e bubalinos, quantidade correspondente a 99,8% dos 
animais foco desta etapa – todos os animais com até 24 meses, com 
atenção às propriedades localizadas no baixo Pantanal mato-grossen-
se, onde todos os animais existentes deveriam ser vacinados.  Página -4

PLATAFORMA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente lançou a nova versão da Plataforma de Monitoramen-
to da Cobertura Vegetal do Estado de Mato Grosso. A atualização da ferramenta permite consul-
ta pública dos alertas de desmatamento e outras mudanças na cobertura da vegetação nativa, 
como exploração fl orestal ou degradação pelo fogo, por exemplo         Página -4

DIVULGAÇÃO

Acesso a alertas de desmatamento



Assim, uma pessoa que tomou dinheiro público 
há 15, 20 ou mais anos e não prestou contas 
pode ser compelida a devolver os valores, mes-
mo após tão longo tempo

Uma das maiores preocupações de quem 
recebe dinheiro público destinado à execu-
ção de projetos (culturais, esportivos, etc.) é 
a prestação de contas. Quem não comprova 
que empregou os recursos públicos adequa-
damente deve ser condenado a restituir os 
valores e ainda pagar multa. Dada a impor-
tância da prestação de contas, é recomendá-
vel que toda a atividade seja acompanhada 
de profi ssionais especializados (advogados e 
contadores, principalmente).

No âmbito dos Tribunais de Contas, um 
dos principais e mais atuantes órgãos de con-
trole externo, o ressarcimento, restituição, de-
volução ou indenização de valores é uma das 
medidas mais graves a serem adotadas em 
caso de falta de comprovação adequada de 
como os recursos foram empregados. Uma 
das grandes dúvidas sobre o tema é saber até 
quando os valores podem ser cobrados. Há, 
essencialmente, duas teses: da imprescritibi-
lidade e da prescritibilidade.

De acordo com a primeira, não há prazo 
para a cobrança dos valores. De acordo com 
a segunda, a devolução deve ser exigida em 
determinado tempo (neste caso, a discussão 
é se o prazo é de 5 ou 10 anos).

A primeira tese está fundada no art. 37, § 
5º da Constituição Federal (“A lei estabelece-
rá os prazos de prescrição para ilícitos prati-
cados por qualquer agente, servidor ou não, 
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento”). A ex-
pressão “ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento”, signifi caria, então, que a ação 
de restituição não tem prazo para ser iniciada.

A partir do § 5º, inclusive, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu que são impres-
critíveis as ações de ressarcimento ao erário 
fundadas na prática de ato doloso (intencio-
nal) tipifi cado na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (RE 852475/SP). Essa é a tese que 

prevalece nos Tribunais de Contas da União e 
do Estado de Mato Grosso.

Assim, uma pessoa que tomou dinheiro 
público há 15, 20 ou mais anos e não prestou 
contas pode ser compelida a devolver os valo-
res, mesmo após tão longo tempo. Ocorre que, 
em abril de 2020, o STF proferiu a seguinte de-
cisão no Recurso Extraordinário nº 636.886/AL: 
“É prescritível a pretensão de ressarcimento 
ao erário fundada em decisão do Tribunal de 
Contas”.

Nessa oportunidade, o STF também escla-
receu que o entendimento do RE 852475/SP, 
não se aplica aos processos dos Tribunais de 
Contas. Em resumo, disse a Suprema Corte 
que: a regra é a prescritibilidade (há prazo para 
exigir a devolução dos recursos);

Excepcionalmente, a devolução dos valores 
pode ser feita a qualquer tempo - isto é, não 
há prazo para cobrar a restituição – se o ato 
for considerado intencional e enquadrado na 
Lei de Improbidade Administrativa; Contudo, a 
exceção não se aplica ao processo de contas.

O argumento do STF foi o seguinte: nos 
Tribunais de Contas não se julgam pessoas, 
mas contas. Por isso, não há que se discutir a 
existência de dolo. Logo, o entendimento dos 
Tribunais de Contas (no sentido de que não há 
prazo para exigir o ressarcimento) está supe-
rado pelo entendimento do STF. Consequen-
temente, é de se esperar que os Tribunais de 
Contas revisem o entendimento sobre o as-
sunto.

Por fi m, é preciso registrar que tudo o que 
foi dito se refere às ações de ressarcimento 
de valores, não abarcando as multas, que, por 
terem natureza punitiva, devem ser aplicadas 
dentro de determinado prazo (regra da pres-
critibilidade).

DANIEL ZAMPIERI BARION É ADVOGA-
DO E PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE 
CUIABÁ

Prazo de ressarcimento no TCE

Sem edição
do. Se fi casse vermelho continuaria ver-
melho. Uma mancha na roupa, uma pessoa 
passando na hora errada, o cachorrinho se 
aliviando no momento da foto. Tudo fi cava 

ali, e passava a fazer parte 
da história, do momento, 
do contexto.

Todo mundo sabia 
quando uma foto havia 
sido tirada e, claro, o moti-
vo para o registro. Tudo ti-
nha conexão, sentido, vida.

Hoje fotos são tiradas 
aos montes, por compul-
são, por não ter o que fazer, 
para registrar momentos 
que, por serem tantos, per-
deram a importância. Hoje 

olhar um álbum de fotos é quase impos-
sível, e os registros se perdem em meio à 
quantidade e se distanciam da realidade 
pelas edições. Dessa forma um mundo per-
feito, inexistente, é registrado para, por ve-
zes, jamais ser visto.

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!

A popularização fez com que as fotos mudassem sua importância 
na vida das pessoas. Infelizmente hoje com toda a facilidade que 
se tem e o volume de registros que se produz não se consegue 
os resultados obtidos com o bom e velho “álbum de fotos” que 
tanto fez parte da vida das pessoas.CLIC 

FINAL 

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

As fotos. Ah, as fotos! Em outros tempos 
(bem distantes, diga-se de passagem) um 
pequeno álbum de papel com poucas fotos 
impressas resumia histórias e momentos. 
As imagens, criteriosa-
mente escolhidas, não 
eram tiradas a esmo: 
raramente se tirava 
uma foto sem o devido 
planejamento, afi nal, a 
ideia era registrar algo 
especial.

Naquela época não 
se falava em edição, 
não, ao menos, para fo-
tos normais. Edição era 
para revista, essas coi-
sas. As fotos das pes-
soas “normais” eram registradas em fi lmes 
e seguiam para revelação. O processo, que 
normalmente era feito durante a noite, tra-
zia vida ao registro. Era ali, também, que se 
descobria se a foto havia “queimado”, ter-
mo usado para defi nir a entrada excessiva 
de luz no fi lme, o que inutilizava o registro, 
se alguém havia feito careta na hora, colo-
cado o dedo na frente da câmera e por aí 
vai.

Tudo que se poderia “editar” era pensa-
do antes: roupas, local, fundo, iluminação. 
Cada registro tinha, sim, sua importância, 
e carregaria consigo algo que o tempo tem 
se encarregado de consumir: suas imper-
feições.

Se o olho saísse fechado fi caria fecha-

DANIEL ZAMPIERI BARION

Ao enviar ao Congresso um projeto de lei com-
plementar para alterar a sistemática de cobran-
ça do ICMS sobre combustíveis, o governo federal 
cumpre os objetivos de tentar agradar aos cami-
nhoneiros e jogar a culpa dos preços elevados nas 
costas dos governadores.

Oportunismo à parte, a proposta pode cumprir 
um papel pedagógico ao chamar a atenção para 
alguns dos graves problemas do regime tributário 
atual. Pela proposta, o imposto estadual passaria 
a ser cobrado na refi naria (não mais na bomba) e 
teria um valor fi xo por unidade de medida, em vez 
de um percentual sobre o valor fi nal. A arrecadação 
ocorreria no destino, onde o combustível é consu-
mido.

Tais dispositivos explicitam algumas das incon-
sistências da norma atual. Uma delas é a incidência 
em cascata: atualmente a tributação federal (de R$ 
0,35 por litro do diesel) entra na base de cálculo do 
ICMS. A proposta do Executivo eliminaria essa du-
plicidade.

Entretanto tributos em cascata estão por toda 
parte. Chega-se inclusive ao paroxismo de um im-
posto fazer parte de sua própria base de cálculo, 
majorando a cobrança fi nal para o consumidor. Na 
prática, a chamada bitributação não é exceção, mas 
prática consagrada no país, embora cada vez mais 
questionada nos tribunais nos últimos anos.

Outro tema central é o local de cobrança. Hoje 
o ICMS incide na origem dos produtos, o que im-
pele os estados a concederem benefícios e isen-
ções para atrair empresas. É um jogo em que todos 
perdem, pois acumulam-se distorções e ao fi nal a 
perda de receita é geral. Como há muito se sabe, a 
saída é uma reforma tributária que leve a uma uni-
fi cação de todos os tributos indiretos em favor de 
uma cobrança sobre valor agregado.

O governo federal sabe que a chance de seu 
projeto prosperar é nula, dado a fome dos governos 
regionais por receitas e a infl uência dos governado-
res sobre o Congresso. Com alíquotas que variam 
conforme as unidades da Federação, o ICMS sobre 
combustíveis responde por cerca de 15%, em média, 
da arrecadação estadual.

Com boa dose de otimismo, o texto pode ao 
menos proporcionar algum impulso para a tramita-
ção da reforma tributária. Se Bolsonaro quer de fato 
resolver os problemas que apontou, que aja em prol 
de uma proposta abrangente.

Editorial

Melhor a reforma

CRIANÇAS
ESPECIAIS
A Prefeitura de Várzea Grande contratou, 

com dispensa de licitação, uma empresa de 
equoterapia para desenvolver ações na área 
de educação especial com 150 crianças. O ter-
mo de fomento será assinado entre a Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura Esporte 
e Lazer e a Associação Ecológica e Centro de 
Equoterapia Nativo, instalada na cidade. A 
equoterapia é um tipo de terapia com cavalos 
muito utilizada para o tratamento de pessoas 
com necessidades especiais.

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!

PAIAGUÁS 2022
Apesar de dizer que não é pré-candidato ao 

Governo, o prefeito Emanuel Pinheiro revelou que 
já deu início a articulações para que o grupo te-
nha um nome viável para enfrentar o governador 
Mauro Mendes em 2022. E fala até em viagens ao 
interior. “Eu defendo um projeto alternativo de de-
senvolvimento econômico e social para o Estado. 
Estou conversando com prefeitos de cidades-polo 
e estou com algumas visitas agendadas”, disse. 
“Não sou pré-candidato. Isso está nas mãos de 
Deus. O mais importante não é um nome de um 
candidato, mas a criação de um projeto alterna-
tivo para o Governo de Mato Grosso”, completou.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

O governo federal sabe que a chance 
de seu projeto prosperar é nula, dado a 
fome dos governos regionais por recei-
tas e a infl uência dos governadores 
sobre o Congresso

“ “ Uma jovem morreu na última semana depois que sofreu um acidente na 
MT-170 em Juruena. Quesia Berger Amaral, 25 anos, capotou a Fiat Strada que 
conduzia e foi encontrada desacordada. Ela supostamente teria sofrido o aci-
dente, na zona rural, ao tentar desviar de um cachorro na pista. A equipe médi-
ca foi chamada, prestou os primeiros atendimentos e seguiu com a vítima para 
o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Ela morava em Rondônia. As 
causas do acidente serão investigadas.
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MDB esbarra na falta de nomes
para substituir Silvano amaral
DA REPORTAGEM

O MDB enfrenta uma 
situação complicada diante 
do descontentamento com 
a atuação do secretário de 
Agricultura Familiar (Seaf), 
Silvano Amaral, único indica-
do da legenda que compõe o 
primeiro escalão do Governo, 
e a falta de nomes para subs-
tituí-lo na pasta.

Uma das principais in-
satisfações das lideranças 
da sigla seria a relutância de 
Silvano em fazer um traba-
lho partidário, se negando a 
atender prefeitos ou indica-
ções dos deputados na pasta. 
Segundo a vice-presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputada Janaina Riva, o par-
tido já se reuniu com o corre-
ligionário e conversou sobre a 
necessidade de mudança de 
postura. Ela afirmou, porém, 
que diante do cenário atual, 
acredita ser difícil Silvano não 
continuar à frente da Pasta, 
uma vez que ele foi indicado 
ao cargo pelo deputado fede-
ral Juarez Costa, e o partido 
não tem, no momento, no-
mes disponíveis para a subs-
tituição. “Quem teria priori-
dade é o [deputado] Thiago 
Silva, mas ele não quer sair 
da Assembleia. Ele entende 
que é importante permane-
cer aqui”, disse.

“Aí acabou criando-se 
um imbróglio, porque eu não 

tenho a intenção de sair da-
qui, nem tenho condições. O 
[deputado] Dr. João também 
não tem e o Romoaldo [Jú-
nior, suplente no Legislativo] 
considera que não tem apti-

IMBRÓGLIO NA AGRICULTURA. Partido admite não estar satisfeito com a postura de indicado da pasta
Foto: Divulgação

o secretário Silvano amaral tem sido criticado por membros do partido

Peso da toga? Gilmar pediu ao cNMP abrir procedimento para punir promotor

cerca de 400 crianças são atendidas em dois turnos 
semanais

Obra ainda não foi finalizada

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Relatório enviado ao 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) mostra 
que o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes e familiares dele são 
alvos de seis ações civis pú-
blicas por danos ambientais 
em fazendas na região de 
Diamantino, cidade natal do 
magistrado. Gilmar pediu e 
o CNMP abriu procedimento 
que pode punir o promotor 
de Justiça Daniel Balan Zap-
pia por supostamente come-
ter abusos ao investiga-lo.

Gilmar enviou queixa ao 
CNMP alegando, entre ou-
tras questões, que o promo-
tor estaria abrindo diversas 
investigações contra ele e os 
familiares, em uma espécie 
de perseguição. Contudo, das 
seis ações contra Gilmar e 
seus familiares, Zappia é res-
ponsável por apenas uma. As 
demais investigações foram 
instauradas pelas promoto-

DA REPORTAGEM

O prefeito de Nova Mu-
tum, Leandro Félix, inaugu-
rou na última semana, no 
Bairro Residencial das Pal-
meiras, a nova sede do Cen-
tro Social Marton Lucca. A 
obra tem 1.215 m² e recebeu 
investimentos superiores a 
R$ 2,4 milhões e compreende 
a 1ª etapa. Cerca de 400 crian-
ças são atendidas em dois 
turnos semanais. O projeto 
social trabalha com crianças 
de 4 a 11 anos de idade, em si-
tuação de vulnerabilidade so-
cial, sendo o programa Gente 
Miúda para crianças de 4 e 5 
anos de idade e o programa 
Girassol com crianças de 6 
a 11 anos de idade. Entre os 
principais objetivos está o for-
talecimento dos vínculos fa-
miliares, contribuindo para a 

ras Alessandra Gonçalves da 
Silva Godoi e Anne Karine 
Louzich Hugueney Wiegert.

Além dos danos am-
bientais, o Ministério Público 
Estadual (MPE), em inquérito 
aberto por Zappia, investiga o 
ministro pela venda da União 
de Ensino Superior de Dia-
mantino (Uned) ao Estado 
por R$ 7,7 milhões durante a 

prevenção e redução de situ-
ações de risco. Félix fez ques-
tão de convidar o ex-prefeito 
Adriano Pivetta e sua esposa 
Marinês Pivetta ex-secretária 
de Cidadania e Assistência 
Social, responsável por ideali-
zar o projeto.

COMO FUNCIONA
Tem como priorizar o 

desenvolvimento cognitivo, 
f ísico e social, as atividades 
são pautadas em experiên-
cias lúdicas, culturais e espor-
tivas. A equipe técnica com-
posta por profissionais na 
área pedagógica e serviço so-
cial que realizam atendimen-
tos e acompanhamentos dos 
responsáveis e familiares, ob-
jetivando assegurar os direi-
tos da população atendida. 
Dentre as atividades oferta-
das estão oficinas de artes, 

RELATÓRIO MOSTRA

Gilmar Mendes é réu em seis
ações por danos ambientais

NOVA MUTUM

inaugurada nova sede do
centro Social Marton lucca

DA REPORTAGEM
RD News

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura (Sinfra) so-
licitou a rescisão unilateral 
do contrato com o Consórcio 
Trimec-Hytec, responsável 
pela duplicação da Avenida 
Arquimedes Pereira Lima (a 
Estrada do Moinho). O caso 
foi enviado para Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE), 
que dará andamento jurídi-
co.

A obra foi licitada so-
mente com o projeto básico, 
ainda em 2013, por meio de 
Regime Diferencial de con-
tratação, o RDC, no mon-
tante de R$ 23,6 milhões em 
convênio com a Superinten-
dência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco). 
Além da duplicação de 4,42 
km, estavam previstos os 
alargamentos das pontes 
sobre o Córrego do Moinho 
e Coxipó e a drenagem, que 
foi um dos pontos críticos na 
obra. 

O imbróglio estava tra-
vado desde a gestão do ex-
-governador Pedro Taques 
e chegou a ser firmado um 

Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) entre o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-
-MT), a extinta Secretária de 
Cidades e o consórcio. Na 
gestão de Mauro Mendes 
(DEM) a equipe da Sinfra 
fez um inventário das obras 
elencando as necessidades 
de adequação, mas a empre-
sa recusou cumprir.

A obra apresenta prin-
cipalmente problemas de 
drenagem e no pavimento, 
além de outros pontos como 
a implantação de ciclovia, 
que foi deixada incompleta 
e com vários problemas de 
execução.  Nesta semana, 
um monitoramento do TCE 
foi apreciado em plenário e 
apontou o descumprimento 
do TAG e recomendou a res-
cisão do contrato.

Além disso, aplicou 
multas entre 6 e 10 UPFs aos 
ex-secretários Eduardo Chi-
letto e Wilson Santos (atual 
deputado pelo PSDB) e de 
45 UPFs aos responsáveis 
pelas empresas, Wanderley 
Fachetti Torres e Luciano Lo-
bão, filho do ex-ministro Edi-
son Lobão que é investigado 
na Operação Lava Jato.

ARRASTADA

Governo pede rescisão 
de contrato com grupo 
que toca obra da Estrada 
do Moinho

gestão do ex-governador Sil-
val Barbosa. O inquérito foi 
suspenso por decisão do juiz 
André Luciano Costa Gahyva, 
da 1ª Vara Cível de Diamatino. 
O magistrado também julga 
as ações por danos ambien-
tais envolvendo Gilmar e fa-
miliares.

O MPE entrou com re-
curso na 2ª Câmara de Di-

reito Público e Coletivo do 
Tribunal de Justiça, onde a 
relatora Maria Aparecida Ri-
beiro e o desembargador Ma-
rio Kono de Oliveira votaram 
para encerrar a investigação. 
O presidente da câmara, Luiz 
Carlos da Costa, pediu vista 
na semana passada adiando 
o final do julgamento do re-
curso.

dão para assumir uma secre-
taria”, completou.

Janaina negou, porém, 
que o nome da ex-deputada 
federal Teté Bezerra, espo-
sa do presidente estadual 

do MDB, deputado federal 
Carlos Bezerra, tenha sido 
cogitado para o cargo. A ex-
-deputada chegou a ser vista, 
nos últimos dias, transitando 
na Assembleia Legislativa, o 

que Janaina classificou como 
uma “coincidência”, em razão 
do bom trânsito que ela pos-
sui na Casa.

“Se por ventura isso 
acontecer [saída de Silvano], 

abriremos uma discussão 
partidária. A Teté acaba sen-
do lembrada em razão do 
currículo dela, mas não há 
uma discussão sobre isso, no 
momento”, disse.

dança, recreação e jogos, in-
formática, leitura, desenho, 
pratica esportiva, musicali-
zação, cidadania e educação 

financeira. os uniformes, lan-
ches, transporte e materiais 
de uso interno, são de res-
ponsabilidade da Prefeitura.
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Dados finais apontam 99,8% do 
rebanho vacinado contra aftosa
DA REPORTAGEM

O Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea MT) divulgou o resul-
tado da etapa de novembro 
de 2020 de vacinação con-
tra a febre aftosa no Estado. 
Foram vacinados 14.664.812 
bovinos e bubalinos, quanti-
dade correspondente a 99,8% 
dos animais foco desta etapa 
– todos os animais com até 
24 meses, com atenção às 
propriedades localizadas no 
baixo Pantanal mato-gros-
sense, onde todos os animais 
existentes deveriam ser vaci-
nados.

“A baixa inadimplência 
é resultado de incessantes 
trabalhos de divulgação, edu-
cação sanitária, fiscalização 
dos servidores do Indea MT e 
fundamental apoio dos pro-
dutores rurais, que confiam 
nessa iniciativa para manter 
seus rebanhos livres da febre 
aftosa”, afirma César Miran-
da, secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
de Mato Grosso.

Nesta etapa, foram re-
alizadas vacinações oficiais 

em 2.361 estabelecimentos 
rurais. “Neste momento, os 
animais são vistoriados nos 
currais para a verificação da 
sanidade do rebanho. A vigi-
lância veterinária constante 
confere segurança da ocor-
rência ou não de doenças 
infectocontagiosas de inte-
resse para a defesa sanitá-
ria animal”, explica o diretor 
técnico do Indea MT, Renan 
Tomazele. Desde 2007, as 
etapas de vacinação envol-
vendo bovinos até 24 meses 
têm alcançado índices de va-
cinação superiores a 99%, ve-
rificando-se homogeneidade 
entre as regiões do Estado.

O Indea MT e o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) são 
os órgãos oficiais responsá-
veis pela regulamentação, 
divulgação, educação sani-
tária, controle e fiscalização 
da vacinação, cabendo ao 
produtor arcar com a aquisi-
ção e aplicação da vacina. As 
entidades do setor pecuário 
são parceiras do Indea MT, 
como a Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), Associação 

Foto: ChiCo Valdiner

Quase todo o rebanho de MT foi vacinado

MATO GROSSO. 14,6 milhões de bovinos e bubalinos vacinados: 99,8% dos animais foco desta etapa

dos Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat), Associação dos 
Criadores de Suínos de Mato 
Grosso (Acrismat), Sindicato 
das Indústrias de Frigorífico 
do Estado de Mato Grosso 

(Sindifrigo), Associação dos 
Criadores de Ovinos de Mato 
Grosso (Ovinomat) e o Fundo 
de Emergência de Saúde Ani-
mal do Estado de Mato Gros-
so (Fesa). O último foco de 

febre aftosa em Mato Grosso 
foi registrado em 1996. Atual-
mente, o Estado é reconheci-
do pela Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) como 
livre de febre aftosa com va-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) lançou a nova versão 
da Plataforma de Monitora-
mento da Cobertura Vegetal 
do Estado de Mato Grosso. 
A atualização da ferramenta 
permite consulta pública dos 
alertas de desmatamento e 
outras mudanças na cober-
tura da vegetação nativa, 
como exploração florestal ou 
degradação pelo fogo, por 
exemplo.

“A plataforma mostra 
a crescente evolução das 
ações do Governo de Mato 
Grosso com o objetivo de 
aproximar a prestação de 
serviço ambiental da socie-
dade, permitindo o controle, 
o acesso à informação e ao 
resultado das medidas cor-
retivas que vêm sendo apli-
cadas em prol do meio am-
biente”, conta a secretária de 
Estado de Meio Ambiente, 
Mauren Lazzaretti. A dispo-
nibilização das informações 
aumenta a transparência e o 
monitoramento do desmata-
mento com imagens de alta 
resolução de todos o territó-

DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o segun-
do estado do Brasil que mais 
movimentou a economia no 
setor de defensivos agrícolas 
em 2020. O valor em transa-
ções feitas pelo estado foi de 
R$ 19,76 bilhões. A participa-
ção no país foi de 19,43%. O 
levantamento foi feito com 
base na emissão de notas 
fiscais eletrônicas de vendas 
e foram divulgados pela con-
sultoria Empresômetro.

O estado está atrás ape-
nas de São Paulo, que vendeu 

DA REPORTAGEM

Do monitoramento de 
pragas e doenças a estima-
tivas de produtividade da 
plantação. A versatilidade do 
drone tornou o equipamento 
uma importante ferramenta 
nas áreas de florestas plan-
tadas. Com a demanda cres-
cente por energia renovável, 
a silvicultura (com foco na 
produção de biomassa) ten-
de a alçar voos cada vez mais 
altos, reforçando a necessi-
dade da adoção das tecnolo-
gias disponíveis. É o que afir-
ma Thamylon Dias, instrutor 
credenciado do Senar Mato 
Grosso.

“Em atividades como 
o plantio de florestas, usar 
tecnologia de ponta é funda-
mental. O drone é um exem-
plo, se torna ‘um satélite 
particular’ na propriedade”, 
comenta.

Thamylon apontou as 
potencialidades para o uso 
do drone na silvicultura de 
precisão. “É uma ferramenta 
dentro de um contexto que 
envolve várias fases. O drone 
funciona como um captador 
de dados – como fotos e víde-

os – que após serem proces-
sados são transformados em 
informação. A partir disso, 
entram em cena o conheci-
mento técnico, tomada de 
decisão e a ação”, explica.

O instrutor lembra que 
são inúmeros os “serviços” 
oferecidos pelo drone. En-
tre eles, a produção de fotos 
panorâmicas, ortogonais, 
produção de ortomosaicos, 
imagens de reflectância, mo-
delos digitais de superfície e 
de terreno, nuvem de pontos 
e videografia.

Entre as principais apli-
cações na silvicultura, Tha-
mylon destaca a prospecção 
de áreas para arrendamento, 
avaliação prévia da situação 
ambiental, levantamento 
de dados e variáveis topo-
gráficas, monitoramento de 
pragas e doenças, acompa-
nhamento constante do ci-
clo produtivo, auditoria de 
fases do processo produtivo 
em terceirizações, apoio à 
estimativa de produtividade 
(volume por hectare), uso de 
inimigos naturais (MIP) em 
florestas, rastreamento de fe-
nômenos climáticos severos 
e sinistros.

Operação Amazônia Arco Norte na região de Aripuanã

Plantio de soja: uso de defensivos agrícolas

Equipamento garante mais precisão no monitoramento 
das áreas plantadas

MONITORAMENTO

Plataforma agora permite o acesso 
público a alertas de desmatamento

EM 2020

Defensivos agrícolas usados
movimentaram R$ 19 bilhões

VERSÁTIL

Drone pode exercer
múltiplas funções na
produção de florestasFoto: Mayke tosCano

Foto: diVulgação

Foto: diVulgação

R$ 22,89 bilhões e teve uma 
participação de 22,51%. Em 
terceiro lugar, ficou o Paraná 
com movimentação de R$ 
17,22 bilhões e participação 
de 16,93%.

Os dados apontam ain-
da que o crescimento de 
Mato Grosso em 2020 foi de 
10,93% em comparação com 
2019, quando o estado mo-
vimentou R$ 17,60 bilhões. 
Conforme o levantamento, o 
valor está acima da média na-
cional, que é de 8,77%. Mes-
mo com a pandemia e a va-
riação do dólar, o ano de 2020 

cinação, condição constan-
temente comprovada pelas 
ações de vigilância veteriná-
ria e inquéritos epidemiológi-
cos realizados pelo Indea MT 
e Mapa.

rio mato-grossense, abran-
gendo uma área total de 903 
mil km². O sistema utiliza a 
tecnologia da constelação 
Planet Scope, com mais de 
130 satélites que diariamente 

captam imagens do Estado.
Desde julho de 2019, a 

Sema utiliza a plataforma 
para intensificar as ações de 
fiscalização no combate ao 
desmatamento ilegal. A fer-

ramenta foi contratada pelo 
Programa REM, por meio do 
Fundo Brasileiro para a Bio-
diversidade (FUNBIO), com 
recursos da Alemanha e Rei-
no Unido.

apresentou o maior valor 
nominal e também o maior 
percentual de crescimento. O 

aumento das vendar no país 
é recorde considerando os úl-
timos cinco anos.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 

VENDAS
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

PREFEITURA MUNICIAPL DE CONFRESA-MT
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO MATERIAIS 
DE REPAROS RESIDENCIAIS OCASIONADOS DEVIDO A TEMPESTADE 
QUE ATINGIU O MUNICIPIO  E, CONFORME DECRETO SITUAÇÃO EMER-
GENCIAL – DECRETO MUNICIPAL N° 159/2020,  no Decreto Estadual n° 
694/2020, na Portaria n° 2692/2020 da Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, onde foram declaradas situações de emergência ocasionadas 
pela tempestade,  NO MUNICIPIO DE CONFRESA-MT. 
CONTRATADA: MARIA INEZ DE AGUIAR EIRELI
CNPJ: 04.514.115/0001-55
Endereço: AV CENTRO OESTE Nº 341 
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CONFRESA – MT 
CEP:78.652-000
FONE: (66) 3564-1142
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 153.144.44 (cento e cinquenta e três mil 
cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para o forneci-
mento do item objeto desta Dispensa.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.  
RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de 
Licitação nº 011/2021, em conformidade com o Termo de Referência.   

Confresa – MT, 17 de Fevereiro de 2021

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2.021

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro, 
vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pre-
gão Presencial nº 003/2.021, Processo Administrativo nº 007/2.021, o qual 
teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉ-
DICOS – CIRURGIÃO - PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, CON-
FORME ANEXO IX – TERMO DE REFERENCIA, tendo sido a empresa 
vencedora: PRAMED PLANTÕES MEÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
32.607.218/0001-03,  com o valor global final de R$ 467.640,00 (quatrocentos 
e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais);

Nova Xavantina – MT, 22 de fevereiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO - Nº 002/2021

PROCESSO 008/2021

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – 
Cotriguaçu/MT, Torna público a ABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO nº 002/2021 através da plataforma www.bllcompras.
org.br, forma de julgamento: Menor preço por item, com a finalidade de sele-
cionar propostas para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO 
- PLANO PLURIANUAL - PPA 2022/2025, ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRE-
TRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022, ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL - LOA 2022 E NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA 
MENSAL DE DESEMBOLSO 2022, JUNTO AO MUNICÍPIO DE COTRIGUA-
ÇU-MT. Cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. 
Regem a presente licitação, a Lei nº 8.666/93, 10.024/2019 e demais legis-
lações aplicáveis. O início de recebimento de propostas e habilitação ocor-
rerá no dia 05/03/2021 as 08:00 horas, até o dia 12/03/2021 as 09:00 horas. 
O início da disputa ocorrerá no dia 15/03/2021 as 09h00min (HORÁRIO DE 
BRASILIA). Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no 
ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do 
edital. O Edital completo poderá ser solicitado pelos interessados de segunda 
a sexta-feira pelo e-mail licitacao@cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitu-
ra www.cotriguacu.mt.gov.br e www.bllcompras.org.br. Cotriguaçu-MT, 22 de 
Fevereiro de 2021. 

Olirio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 006/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
055/2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 006/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL) E MANUTENÇÃO CORRETIVA 
DE AR CONDICIONADO (COM EMPREGO DE MATERIAL) ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PMOC E 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 05/03/2021 - Horário: 10:00 
horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 18h 
do dia 22/02/2021 às 09h00 do dia 05/03/2021 através do site www.bll.org.
br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado 
gratuitamente nos seguintes endereços eletrônicos: www.peixotodeazevedo.
mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, 
Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, situado 
a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 
78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de Fevereiro de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro Oficial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO - Nº 001/2021

PROCESSO 006/2021.

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro 
– Cotriguaçu/MT, Torna público a ABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDA-
DE PREGÃO ELETRONICO nº 001/2021 através da plataforma www.bllcom-
pras.org.br, forma de julgamento: Menor preço por item, com a finalidade de 
selecionar propostas para: DIÁRIAS EM CASA DE EM CUIABÁ-MT, COM O 
OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (COM AGUA TRA-
TADA, ENERGIA ELETRICA, BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONSER-
VAÇÃO) AOS PACIENTES QUE SE DESTINAM À TRATAMENTO DE SAÚ-
DE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE DA 
TARDE E JANTAR DE BOA QUALIDADE),  E TRANSPORTE (LOCOMOÇÃO 
DE PACIENTES ATÉ OS LOCAIS DE CONSULTAS, LABORATORIAIS, TRA-
TAMENTO MÉDICO, TRANSLADO DE RODOVIÁRIA OU AEROPORTO). 
Cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem 
a presente licitação, a Lei nº 8.666/93, 10.024/2019 e demais legislações apli-
cáveis. O início de recebimento de propostas e habilitação ocorrerá no dia 
05/03/2021 as 08:00 horas, até o dia 15/03/2021 as 09:00 horas. O início da 
disputa ocorrerá no dia 16/03/2021 as 09h15min (HORÁRIO DE BRASILIA). 
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinen-
te ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. O Edital 
completo poderá ser solicitado pelos interessados de segunda a sexta-feira 
pelo e-mail licitacao@cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitura www.co-
triguacu.mt.gov.br e www.bllcompras.org.br. Cotriguaçu-MT, 22 de fevereiro 
de 2021. 

Olirio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal
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56° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 056/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa M. C. MARQUES 
CARVALHO CLINICA MEDICA - ME, com CNPJ N° 17.825.627/0001-84 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E 
TRES MIL E SESSENTA E DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 012/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 23 de dezembro de 2020. 

 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva - CISVP 
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64° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 064/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa R. A. F. 
SANCHES EIRELI, com CNPJ N° 36.064.551/0001-66 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E 
SESSENTA E DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), 
do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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65° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 065/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa J. E. M. 
PADILHA - ME, com CNPJ N° 27.724.599/0001-62 no valor global de R$ 97.680,00 (NOVENTA E SETE MIL 
SEISCENTOS E OITENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de SERVIÇOS MÉDICOS CLINICOS GERAIS PARA 
PLANTÕES DE 6 HORAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A ALA DE INTERNAÇÃO DO COVID-
19, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 015/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020, 
que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01 e LOTE 02. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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66° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 066/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa DIS - 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP, com CNPJ N° 14.677.583/0001-02 no valor global de R$ 
17.800,00 (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de EXAMES DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES ACOMETIDOS 
PELO COVID-19, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 001/2021 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 009/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01, 02 e 03 códigos 4879, 4892 e 
4791. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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67° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 067/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa J. E. M. 
PADILHA - ME, com CNPJ N° 27.724.599/0001-62 no valor global de R$ 25.160,00 (VINTE E CINCO MIL CENTO E 
SESSENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação 
de Serviços Médicos no segmento de CLÍNICO GERAL PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02 códigos 4798 e 4799. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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68° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 068/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa R. D. LOPES 
EIRELI, com CNPJ N° 40.496.246/0001-10 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E SESSENTA E 
DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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69° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 069/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa WEBER & 
SANTOS LTDA, com CNPJ Nº 19.697.936/0001-41, no valor global de R$ 14.300,90 (QUATORZE MIL E TREZENTOS 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 013/2020 da Chamada Pública n° 002/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, CODIGOS 591, 594, 595, 596, 
597, 2452 E 3630. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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70° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 070/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA 
ROSSETTI LTDA, com CNPJ Nº 02.936.295/0001-38, no valor global de R$ 14.690,16 (QUATORZE MIL E 
SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei 
Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE 
ULTRASSONOGRAFIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 013/2020 da Chamada Pública n° 
002/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, 
CODIGOS 591, 594, 595, 596, 597, 2452 E 3630. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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57° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 057/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa A G R MARTINS 
EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 128.776,50 (CENTO E VINTE E OITO 
SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput 
da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 
01,02 e 03 CODIGO 4767,4768 e 5416. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 23 de dezembro de 2020. 

 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente - CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva - CISVP 
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58° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 058/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa MEIRIELEN DE 
FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA - ME, com CNPJ N° 28.146.564/0001-56 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E 
TRES MIL E SESSENTA E DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 012/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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59° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 059/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa D.M.B. DA 
SILVA, com CNPJ N° 29.987.569/0001-74 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E SESSENTA E 
DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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60° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 060/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa SANCHES E 
SANCHES LTDA, com CNPJ N° 34.920.425/0001-30 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E 
SESSENTA E DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), 
do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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61° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 061/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa J.E.M. PADILHA 
- ME, com CNPJ N° 27.724.599/0001-62 no valor global de R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E SESSENTA E DOIS 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de 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), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 

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 

62° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 062/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a 
ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa PHOENIX – 
GER. ADM. PREST. SERV.SAÚ. MED.HOSP. LAB.DIAG. LTDA, com CNPJ N° 03.642.746/0001-97 no valor global de 
R$ 103.062,00 (CENTO E TRES MIL E SESSENTA E DOIS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei 
Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de 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), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, itens 01 e 02, 
CODIGO 4767 e 4768. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo - CISVP 
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Vasco não reage diante da queda
e está praticamente rebaixado
DA REPORTAGEM

Se um desavisado as-
sistisse aos minutos finais do 
empate entre Corinthians e 
Vasco por 0 a 0, no domingo, 
jamais imaginaria que o time 
de camisa preta precisava de 
um gol para seguir vivo na 
luta contra o rebaixamento.

Com sete finalizações e 
43% de posse de bola, a equi-
pe vascaína em momento 
algum conseguiu pressionar 
o rival, que finalizou 12 vezes 
e controlou a maior parte 
do jogo. Deu a impressão de 
que o Vasco disputava uma 
partida de meio de Brasileiro 
e considerava o empate um 
bom resultado. Porém, o time 
entrou em campo ciente de 
que a igualdade praticamen-
te decretava a queda para a 
Série B. “Não tem como men-
tir. O Vasco tem que fazer 12 
gols, o Brasil tomou sete e foi 
um aborto. Temos que ser re-
alistas e não passar mentira 
para o torcedor”, disse Van-
derlei Luxemburgo após o 
jogo. O treinador agora tem 
campanha idêntica à de Sá 
Pinto no comando do Vasco 
no Brasileiro-2020: duas vitó-
rias, quatro empates e cinco 
derrotas. Criticado por parar 
no lance do gol de Thiago 
Galhardo na rodada ante-
rior, diante do Inter, Leo Gil 
foi barrado por Luxemburgo. 
Com Andrey ao lado de Bru-
no Gomes, o sistema defen-

sivo melhorou. No primeiro 
tempo, houve dois sustos: um 
contra-ataque de cinco con-
tra dois desperdiçado pelo 
Corinthians e um chute de 
Fagner que parou nas mãos 
de Fernando Miguel. O pro-
blema era no setor ofensivo. 
Como de costume, Cano fi-
cou isolado. Talles Magno e 
Yago Pikachu, que chegaram 
a subir de produção nos pri-
meiros jogos sob o comando 
de Luxemburgo, voltaram a 
evidenciar que não consegui-
ram sequer se aproximar do 
nível demonstrado em 2019. 
Nos primeiros 45 minutos, o 
Vasco só levou (pouco) perigo 
em chute de longe de Carli-
nhos.No intervalo, já existia o 
incômodo com a passividade 
do time em jogo tão impor-
tante. Mas havia a esperança 
de que o Vasco tivesse pelo 
menos senso de urgência na 
segunda etapa. Não foi o que 
ocorreu em campo.

Entre os 14 e os 33 mi-
nutos do segundo tempo, 
Luxemburgo mudou os cin-
co jogadores mais ofensivos 
do time. Saíram, pela ordem 
cronológica, Talles, Andrey, 
Pikachu, Cano e Carlinhos. 
Entraram Catatau, Juninho, 
Gabriel Pec, Tiago Reis e 
Marcos Júnior. Mesmo com 
tantas substituições, o setor 
ofensivo continuou inope-
rante. O Vasco só ameaçou 
em cruzamento de Carlinhos 
que acertou o travessão. Já 

TIME PASSIVO. Incapaz de pressionar o Corinthians, time tem atuação simbólica de seu péssimo segundo turno
Foto: Divulgação

Luxa admite que rebaixamento é inevitável

na parte final, o time preci-
sava desesperadamente do 
gol. Mas quem tocava a bola 
e rondava a área adversária 
era o Corinthians. Fábio San-
tos, Jô e Cazares ameaçaram 
a meta vascaína.A chance 
derradeira de manter o Vasco 
na briga veio aos 45 minutos, 
quando Catatau lançou Ga-
briel Pec, que chutou trava-
do pela defesa. No momento 
mais importante da tempo-
rada, o ataque vascaíno tinha 
dois garotos da base - Pec e 
Tiago Reis - e um jogador que 
disputou o último Carioca 
pelo Madureira - Catatau. Diz 
muito sobre a formação do 
elenco do Vasco para a tem-
porada que acabará no quar-
to rebaixamento do clube.

OUTRAS QUEDAS
Luxemburgo já havia 

participado de campanhas 
que levaram à queda, como 
em 2002, no Palmeiras, mas 
quinta-feira será a primei-
ra vez que estará à frente de 
uma equipe no dia do rebai-
xamento, como ele próprio 
admite. Terceiro técnico vas-
caíno efetivo no Brasileiro, ele 
chegou a São Januário após a 
26ª rodada e não conseguiu 
recuperar o time.

Em sua primeira pas-
sagem pelo Vasco, em 2019, 
Luxemburgo conseguiu evi-
tar com certa tranquilidade 
o rebaixamento para a Série 
B. O time terminou aquele 

Rodinei é observado por Abel Braga ao deixar o campo

Foto: anDré Durão

DA REPORTAGEM

O Inter pisou o gramado do 
Maracanã para fazer o jogo do te-
tra e saiu com a sensação de que 
o título do Brasileirão pode escapar 
pelas mãos após a derrota por 2 a 1 
para o Flamengo, neste domingo. E 
não é como se a equipe não tenha 
feito uma atuação à altura do que 
um duelo com cara e peso de final 
antecipada exige.

O Colorado entrou com a pos-
tura que uma decisão obriga e foi 
assim durante todo o primeiro tem-
po. Mas sucumbiu à polêmica ex-
pulsão de Rodinei, logo aos 3 minu-
tos da segunda etapa. Jogar com 
um a menos por mais 49 minutos 
contra um rival que espalha joga-
dores decisivos e com nível de Sele-
ção em todos os setores do campo 
cobrou seu preço. E pode custar 
muito caro, um valor incalculável 
em cifrões. Pode custar o título.

Porque a derrota desbancou 
o Inter da liderança com apenas 90 
minutos por disputar no Brasilei-
rão. O Colorado chega à última ro-
dada como vice-líder com 69 pon-
tos, agora dois atrás do Flamengo, 
e sem depender apenas de si para 
ser campeão. A derrota fez os co-
lorados deixarem o Maracanã com 

um misto de dor e revolta (com a 
arbitragem). Mas Abel Braga saiu 
orgulhoso – e com razão – de seus 
jogadores. Sem Víctor Cuesta, sus-
penso, o treinador escolheu Zé Ga-
briel para atuar pela direita e for-
mar dupla com Lucas Ribeiro. Uma 
parceria inédita de garotos que até 
se saiu bem nos duelos individuais 
com o melhor ataque do Brasil.

O esquema foi o de sempre, 
o 4-1-4-1. E o Inter se impôs logo 
cedo. Marcou com intensidade, 
mordeu o Flamengo e abriu o pla-
car aos 11 minutos, com Edenílson, 
de pênalti.

Era o sinal de caminho livre 
para adotar a estratégia pretendida 
desde o início. A equipe baixou suas 
linhas, congestionou a entrada da 
área com uma linha de quatro jo-
gadores na defesa e de cinco meio-
-campistas logo à frente. E apenas 
Yuri Alberto ficou mais à frente.

O Inter fechava os espaços, e o 
Flamengo buscava amplitude para 
tentar abrir brechas na equipe com 
jogadores bem abertos e infiltra-
ções nas laterais da área. Foi assim 
que saiu o gol de empate. Arrasca-
eta encontrou Bruno Henrique às 
costas de Rodinei. O lateral evitou 
o bote para não correr risco de pê-
nalti. O atacante limpou o lance e 

TUDO OU NADA

Inter vai do “jogo do
tetra” à vice-liderança

rolou para Arrascaeta deixar tudo 
igual. O mesmo Rodinei, o lateral 
de R$ 1 milhão, mandou uma bola 
no travessão antes do intervalo. 
Mas o lado direito do campo seria 
letal para o Inter. Logo a três mi-
nutos, ele foi expulso por uma en-
trada dura em Filipe Luís. Raphael 
Claus só aplicou o vermelho após 
consulta ao VAR. A decisão causou 
a revolta de jogadores, dirigentes e 
comissão técnica. Causou também 
a derrota para o Flamengo.

Heitor entrou no lugar de Pra-
xedes para preencher o setor. E fa-
lhou. Arrascaeta conseguiu se an-
tecipar ao garoto em uma dividida, 
invadiu a área e rolou para Gabigol 
virar a partida. Com um a menos 
e em desvantagem, Abel mexeu 
bastante no time e o desprotegeu 
a defesa para buscar o empate. 
Com a derrota no Maracanã, o Inter 
perdeu a liderança e não depende 
mais de si para ser campeão do 
Brasileirão. O Colorado é vice-líder 
com 69 pontos, dois a menos que o 
Flamengo, atual líder.

A 38ª e última rodada será dis-
putada na próxima quinta-feira, às 
20h30. O Inter recebe o Corinthians 
no Beira-Rio. O Flamengo, por sua 
vez, duela com o São Paulo no Mo-
rumbi.

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 11 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. 020/2021, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
F O R N E C I M E N T O  D E  PA S S A G E N S  A É R E A S  PA R A A 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL”. O julgamento da referida licitação será 
através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 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
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÃNSITO 
E DEFESA CIVIL. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
24/02/2021 até às 08:00 horas do dia 11/03/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 12/03/2021 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). 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 ou através 
do site www.bllcompras.org.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 (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS AO SUPORTE DE TRABALHO DOS AGENTES DE 
COMBATE A ENDEMIAS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 24/02/2021 até às 08:00 horas do dia 09/03/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 10/03/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR 
INVENTURA E CURSO DE FORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 
CENTRO MUNICIPAL DE ROBÓTICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO 
DOMINGOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FINALIDADE: O processo 
refere-se à aquisição de programa interdisciplinar denominado 
INVENTURA com o objetivo de implantar curso de formação em robótica 
no município de Sorriso-MT, com centro o Centro Municipal de Robótica 
na escola municipal São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, 
inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: EDITORA APRENDE 
BRASIL LTDA, CNPJ Nº 79.719.613/0001-33. VALOR GLOBAL: R$ 
41.663,00 (Quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais). 
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E VISITA 
TECNICA PARA MELHORIA DO PROCESSO PRODUTIVO DE 
HORTALIÇAS, FRUTAS VERDURAS, COM O OBJETIVO DE 
AUMENTAR A PRODUÇÃO E MELHORAR A GESTÃO DAS 
PROPRIEDADES ATENDIDAS. FINALIDADE: Contratação de empresa 
para fornecimento de serviços de consultoria e visita técnica nas 
propriedades de pequenos produtores. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso XIII da Lei 8.666/93. CONTRATADA: SEBRAE – SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM MATO GROSSO 
(CNPJ 03.534.450/0001-52). VALOR GLOBAL: R$ 68.816,08 (sessenta 
e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e oito centavos). VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

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 09 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. 019/2021, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A E M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO 
SOLAR (INSULFILM) PREDIAL E AUTOMOTIVO, ADESIVOS EM VINIL 
E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2021

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Brasileiro em 12º, e o trabalho 
do treinador foi elogiado. Em 
34 jogos na ocasião, a equipe 
teve aproveitamento de 47%.

Prestes a cair pela quar-
ta vez em 12 anos, o Vasco tem 

uma receita em comum nes-
sas temporadas: a constante 
troca de treinadores ao lon-
go da competição. Em 2008, 
o Vasco teve Antônio Lopes, 
Tita e Renato Gaúcho. Cinco 

anos depois, os treinadores 
foram Paulo Autuori, Dorival 
Júnior e Adilson Batista. Em 
2015, o time teve novamen-
te três comandantes: Doriva, 
Celso Roth e Jorginho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2021 – SRP Nº 008/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
08h00min (Horário Local), do dia 05 de Março de 
2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/2021, com Registro de Preços nº 008/2021, 
DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, 
GRAXAS, FLUÍDOS DE FREIOS E ESTOPAS, 
PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
DE VERA – MT, tipo “menor preço por ITEM”, 
conforme Termo de Referência. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br/Publicações/Licitações; ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  
 

Vera – MT, 19 de fevereiro de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

ELVIO FERNANDO PELISSA, cadastrada no CPF N° 
017.303.879-42, proprietário da Fazenda Mustang Lote 5, torna 
público que requereu junto a SEMA – MT, elaboração e execu-
ção de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, para 
desenvolver a atividades de extração de toras no Município de 
União do Sul/MT.

CLAUDIO ALEXANDRE MORANDIN, CPF 066.636.088-00 e 
RG 18.562.656 SSP/SP, vem requerer junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA-MT a OUTORGA de direito 
de uso de recursos hídricos - captação de água superficial, para 
irrigação de áreas de pastagem na Gleba Algatha II, Município 
de Santa Cruz do Xingú-MT. Coordenadas Geográfica Latitude 
10°8’26,49”S e Longitude 52°26’11,02”W.

FARMACIAS MEIO PRECO LTDA, CNPJ: 06.368.293/0001-
40, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, localizado na 
Avenida dos Ingas, 4596, Jardim das Violetas, no município de  
Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

CLÍNICA MÉDICA J & F SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 
29.701.922/0001-08 localizada na Av. Paraná, 393 S, Edifício 
G8 Sala 1 e 2, Centro, município de Lucas do Rio Verde/MT 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/
LRV a Renovação da Licença de Operação – RLO para a ati-
vidade de “Atividades de Clínica Médica (clínicas, consultórios 
e ambulatórios).”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-
-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

ELIZABETE MARIA DA SILVA LOPES - ME, CNPJ: 
37.212.013/0001-34, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para a atividade 47.32-6-00 - Co-
mércio varejista de lubrificantes, 45.20-0-05 - Serviços de lava-
gem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 45.20-
0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores,  localizado na Rua Genésio 
Roberto Baggio, nº 101 – sala 04, no Bairro Centro, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

MARRUAZ COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
LTDA inscrito no CNPJ nº 38.651.058/0001-78, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) e atividades secun-
dárias Comércio atacadista de água mineral, Comércio ataca-
dista de gás liquefeito de petróleo (GLP) e Comércio varejista 
de bebidas, o empreendimento está localizado na Avenida Zilda 
Arns, 3422, Bloco B Sala 01, Setor Loteamento Industrial Jus-
celino Kubitschek – Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

MARRUAZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAN-
TES LTDA inscrito no CNPJ nº 38.354.501/0001-49, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
e atividade secundária Comércio varejista de lubrificantes, o 
empreendimento está localizado na Avenida Zilda Arns, 3422, 
Bloco A, Setor Loteamento Industrial Juscelino Kubitschek – 
Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
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DA REPORTAGEM

Uma jovem morreu na 
última sexta (19) depois que 
sofreu um acidente na MT-
170 em Juruena. Segundo a 
Polícia Civil, Quesia Berger 
Amaral, 25 anos, capotou a 
picape Fiat Strada, branca, 
que conduzia e foi encontra-
da desacordada. Ela suposta-
mente teria sofrido o aciden-
te ao tentar desviar de um 
cachorro na pista. O acidente 
ocorreu na zona rural.

De acordo com a polícia, 

empresário foi morta com cortes no pescoço

Foto: olhar Direto

Quesia viajava para Cotrigua-
çu quando tentou desviar do 
animal e capotou fora da pis-
ta. Moradores ligaram para 
a polícia e pediram socorro. 
Ela foi encontrada dentro da 
picape, mas não estava cons-
ciente.

A equipe médica pres-
tou os primeiros atendimen-
tos e seguiu com a vítima 
para o hospital, mas ela não 
resistiu aos ferimentos. Ela 
morava em Rondônia. As 
causas do acidente serão in-
vestigadas.

Festival de Cinema e Vídeo de
Cuiabá volta a ser realizado
DA REPORTAGEM

Um dos festivais de ci-
nema mais importantes do 
Brasil, realizado em solo ma-
to-grossense, está de volta. 
Em sua 20ª edição, o Festival 
de Cinema e Vídeo de Cuiabá 
– Cinemato ocorre entre os 
dias 7 e 12 de abril, com pro-
gramação online.

Os filmes que concor-
rem em seis mostras com-
petitivas serão exibidos em 
salas virtuais. Interessados 
em compor a programação 
devem inscrever suas produ-
ções até o dia 28 de fevereiro 
em link específico do site ofi-
cial, o www.cinemato21.com.
br.

Com o tema Conexões e 
Circulações Audiovisuais, terá 
ainda seminário homônimo, 
oficinas de formação e capa-
citação, debates com os rea-
lizadores dos filmes e outras 
duas mostras especialíssimas 
que condizem com algumas 
das principais diretrizes do 
festival, a democratização do 
acesso ao cinema e formação 
de plateia. No caso, a Cinema 
Paradiso e a Cinema Escola, 
respectivamente.

O realizador do festival, 
Luiz Borges – que também é 
cineasta, pesquisador e pro-
dutor cultural – celebra a re-
tomada de um dos projetos 
mais longevos da história da 
cultura mato-grossense.

“Depois de uma lacuna 
de seis anos – por conta da 
ausência do Poder Público – 
este, que costumava ser um 
dos eventos mais importan-
tes do calendário cultural de 
Mato Grosso, está de volta. E 
quem diria, mesmo em meio 

a um cenário tão árido do 
ponto de vista social. Em si-
tuação de pandemia, o festi-
val renasce. O verde brota das 
cinzas”.

O Cinemato volta à cena 
com incentivo da Lei Aldir 
Blanc. O projeto foi aprova-
do em edital realizado pela 
Secretaria de Estado de Cul-
tura, Esportes e Lazer (Secel-
-MT) em parceria com o Go-
verno Federal, via Secretaria 
de Cultura do Ministério do 
Turismo. O secretário da Se-
cel, Beto Machado, diz que o 
festival soma em caráter de 
relevância em meio às cen-
tenas de propostas fomenta-
das pelo auxílio emergencial.

“Ficamos muito con-
tentes em ver um projeto 
como este, sendo retomado 
durante nossa gestão, pois 
reconhecemos o valor do Ci-
nemato para a população 
de Mato Grosso. Além de 
contemplá-la com o acesso a 
produções atuais do Cinema 
produzido no Brasil, também 
prestigia realizadores de nos-
so Estado”, destacou.

Além das Mostras de 
Longas-Metragens Brasilei-
ros e Curtas-Metragens Bra-
sileiros, a plateia vai conferir 
títulos especialíssimos na 
Mostra de Filmes do Centro-
-Oeste e de produções que 
contam com assinatura de 
realizadores mato-grossen-
ses, em mostra de filmes e 
outra, de séries.

Segundo Luiz Borges, 
haverá ainda a Mostra da Re-
sistência com temas sensí-
veis e urgentes, a mostra com 
filmes de homenageados e 
de Retrospectiva do Cinema 
em Mato Grosso. Datas e ho-

Foto: Divulgação

O Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá está de volta em formato online 

APÓS 6 ANOS. Realizadores de todo o país e de MT podem inscrever seus filmes até dia 28 de fevereiro

DA REPORTAGEM

Termina nesta terça 
(23) o prazo de adesão das 
instituições públicas de 
educação superior ao pro-
cesso seletivo do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
na oferta de vagas para o 
primeiro processo seletivo 
de 2021. A seleção oferece 
vagas aos candidatos ten-
do por base os resultados 
obtidos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 
2020. A assinatura do termo 
de adesão de cada institui-
ção deve ser feita por meio 
do sistema de gestão do 
Sisu, no site do programa.

O Sisu é o programa 
do Ministério da Educação 
para acesso de brasileiros 
a cursos de graduação em 
universidades públicas do 
país. As vagas são abertas 
semestralmente, por meio 
de um sistema informatiza-
do, e, para participar, é pre-
ciso ter garantido um bom 
desempenho nas provas do 
Enem e não ter zerado a re-

DA REPORTAGEM

O Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servi-
dores de Lucas do Rio Verde 
deu início nesta semana ao 
processo de implantação da 
previdência complementar. A 
primeira reunião do grupo de 
estudo foi realizada na quinta 
passada (18).

Conforme a Emenda 
Constitucional nº 103, da re-

Seleção oferece vagas a candidatos tendo por base resultados do Enem

ENSINO SUPERIOR

Termina hoje prazo para adesão 
de universidades ao Sisu

VÁRZEA GRANDE

Jovem morre ao
capotar picape após 
tentar desviar de cão

L.R.VERDE

Previlucas: processo de implantação 
de previdência complementar

Foto: Divulgação

forma da Previdência de 
2019, tornou-se obrigatória 
a estados e municípios com 
regimes próprios de aposen-
tadoria (RPPS) para servido-
res públicos efetivos a imple-
mentação, até novembro de 
2021, de regimes de previdên-
cia complementar (RPCs).

Dessa forma, para cum-
prir a determinação constitu-
cional, é necessário um plano 
de ação com estudos preli-

dação.
É de exclusiva respon-

sabilidade da instituição 

participante descrever, no 
documento de adesão, as 
condições específicas de 

concorrência às vagas por 
ela ofertadas no âmbito do 
Sisu.

minares e levantamentos, e 
a propositura do projeto de 
lei com regras básicas autori-
zando a implantação da pre-
vidência complementar para 
que a Câmara de Vereadores 
possa fazer a discussão e vota-
ção do projeto em tempo de 
ocorrer a publicação da lei até 
o prazo estipulado. De acordo 
com o Previlucas, essa nova 
modalidade de previdência 
deverá complementar o salá-

rio do servidor público após a 
sua aposentadoria. Uma das 
vantagens apontada é que 
o servidor poderá sacar todo 
valor contribuído no final do 
período de contribuição.

O grupo de estudo é 
formado por membros re-
presentantes do Executivo, 
Legislativo e autarquias. Os 
encontros serão mensais ou 
antecipados conforme finali-
zação das etapas de trabalho.

rários de exibição serão di-
vulgados em breve. A edição 
2021 conta ainda com apoio 

da Assembleia Legislativa 
Mato Grosso, via Assembleia 
Social, da Universidade Fe-

deral de Mato Grosso (IGHD/
UFMT), Cineclube Coxiponés 
e Rede Cineclubista de Mato 

Grosso (REC-MT), Laboratório 
de Comunicação e Cultura – 
A Lente e Inca – Inclusão, Ci-
dadania e Ação.
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