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WILSON SANTOS

Delatado por esquema 
envolvendo empréstimo

Homem de confi ança do deputado estadual Wilson Santos, o 
ex-secretário de Estado de Educação Permínio Pinto entregou um 
suposto esquema de caixa 2 na campanha à reeleição do tucano à 
Prefeitura de Cuiabá, em 2008.       Página - 3

DIVULGAÇÃO

 
Os prefeitos de Sinop (Roberto Dorner), de Sorriso (Ari Lafi n), de Lucas do Rio Verde (Mi-
guel Vaz) e de Nova Mutum (Leandro Félix) estiveram em Brasília para intensifi car a 
cobrança para que a duplicação da BR-163 (do Posto Gil até Sinop) seja feita o mais rápido 
possível e com melhorias. Trecho de 330 km está longe de ser duplicado.             Página - 3

OBRA EMPERRADA

Prefeitos do Eixo Norte cobram
duplicação imediata da BR-163

Asta: voos
regulares
para três
cidades
A Asta Linhas Aéreas iniciou 
nesta semana as operações 
regulares em Mato Grosso. 
Serão realizados voos para 
Juína, Lucas do Rio Verde e 
Nova Mutum. Em uma par-
ceria com as empresas Gol 
e Voepass, os consumidores 
poderão comprar seus bilhe-
tes a partir destes municí-
pios para qualquer destino 
nacional, retirando bagagens 
apenas no destino fi nal. 
     Página  -7

APÓS RECLAMAÇÃO

A Sinfra executou emergencialmente a manutenção na rodovia não-pavimen-
tada MT-322, na região Araguaia, e recuperou a trafegabilidade da rodovia. Com 
isso, os veículos, principalmente os de carga, já estão transitando normalmente 
pela estrada.                    Página  4
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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 21
QUARTA-FEIRA

PM FLAGRA
TORNEIO DE
FUTEBOL COM
500 PESSOAS

HISTÓRICO DE
PESQUISAS
É TEMA DO
1º PODCAST

EM BRASÍLIA,
ARI LAFIN
VAI EM BUSCA
DE RECURSOS

LEO CLUBE E
SECRETARIA
LIMPAM PONTE
DO RIO VERDE

CUIABÁ ILPF NA REDE SORRISO CAMPO NOVO
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Como estamos atrelados a essa situação, temos 
que respeitar as variações das cotações do 
mesmo em nível do combinado com todos os 
participantes desse conglomerado que seguem 
os seus propósitos, sem olhar para os lados!

Pouca coisa no mundo é tão 
complexa quanto as economias, 
tanto nacional como internacional.

Temos uma sociedade universal 
ainda muito dependente dos com-
bustíveis fósseis como petróleo, car-
vão e gás natural que são os mais 
consumidos na coletividade e que 
causam um mal muito grande ao 
meio ambiente, natureza e, em es-
pecial, no reino animal da natureza.

Já não há mais razão para nos 
servirmos desses insumos, dado o 
número de produtos alternativos 
disponíveis na natureza como o lítio, 
considerado o petróleo do futuro, a 
energia solar e a eólica que existem 
com abundância eterna e que não 
nos causam mal algum.  

Instituições como a Organiza-
ção dos Países Exportadores de 
Petróleo(OPEP), mantém a socie-
dade, literalmente, aprisionada nas 
suas determinações titânicas, tor-
nando a vida em sociedade um 
verdadeiro inferno, uma vez que, 
especialmente, no Brasil, depende-
mos em muito de óleo diesel para 
transportar o desenvolvimento e o 
progresso do país.

Os custos da produção do petró-
leo determinam o preço de todos os 
insumos da cadeia produtiva inter-
nacional.

Como estamos atrelados a essa 
situação, nesse mercado, temos que 
respeitar as variações das cotações 
do mesmo em nível do combinado 
com todos os participantes desse 

conglomerado que seguem os seus 
propósitos, sem olhar para os lados!

Ter salário fi xo, com preços varian-
tes, como os da energia vinda dos 
insumos fósseis, é desestruturante 
para qualquer sociedade, por mais 
petróleo que ela disponha no seu 
subsolo. 

No Brasil, os preços dos combus-
tíveis não param de ser reajustados, 
independente das consequências in-
tensas que a pandemia tem vindo a 
causar em tudo e que tem interven-
ção em todos os ramos da sociedade.   

Hoje, as economias do mundo 
precisam, não só do ouro negro, 
como também é conhecido, como 
também precisamos de uma vacina 
que garanta vitalidade e saúde das 
pessoas, para que elas possam dar 
conta de suas ações laborativas.  

Os responsáveis pela produção 
de petróleo sabem que a pandemia 
oferecida à sociedade, empobreceu, 
fragilizou e depauperou a todos em 
todos os cantos do mundo. 

Continuar com essa pressão so-
bre o preço dos combustíveis, é mais 
uma forma de enfraquecer as pes-
soas que estão sendo levadas ao 
desemprego, consequentemente à 
desestabilização social de forma de-
sesperadora e de difícil reversão.

Para onde estamos a caminhar? 
Esse é o mundo que queremos? 
Chamamos a isso de viver?

CÍCERO CARLOS MAIA é AD-
MINISTRADOR, PROFESSOR E 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO AQUI EM 
BRASÍLIA

A força do petróleo!

A revolução da foto pronta na hora
caso utilizasse outra máquina, marcaria 
um local para entrega após a revelação.

Essas máquinas foram, por muito 
tempo, o que havia de mais moderno em 

registro fotográfi co. Me 
atrevo a dizer que até o 
surgimento da foto digital 
nada mais instantâneo fez 
parte de nossas vidas.

A Polaroid perdeu 
seu glamour com a po-
pularização de outra tec-
nologia: a fi lmadora. Em 
uma época onde o vídeo 
ganhava cada vez mais 
espaço, as possibilidades 
da gravação mexiam com 
a cabeça das pessoas que 

passaram a cobiçar a novidade, deixando 
um pouco de lado a admiração pela ins-
tantaneidade da câmera que, por tanto 
tempo, foi sonho de consumo na vida de 
tanta gente.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 

A câmera de revelação instantânea trouxe a possibilidade de se 
refazer o registro caso algo não saísse como o planejado. Não, 
eu não estou falando de uma infi nidade de fotos para escolher a 
melhor, mas ao menos era possível avaliar, na hora, o resultado, 
decidindo se valia a pena ou não investir em um novo clique.CLIC 

FINAL 

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

Poucas coisas foram tão revolucio-
nárias no mundo da fotografi a quanto a 
câmera Polaroid. O que ela tinha de tão 
especial? Nada mais nada menos que o 
recurso de imprimir a 
foto ali, na hora, assim 
que o registro fosse 
feito.

Em uma época 
onde você tirava fotos 
até completar o fi lme, 
levava para revelar 
buscando algum tem-
po depois, ter a foto 
impressa na hora era 
algo quase mágico.

Se você está ima-
ginando um monte 
de gente andando pela rua com câmeras 
dessa natureza tenha certeza que está 
“viajando na maionese”. A tecnologia, 
nessa época, era um tanto quanto inaces-
sível, e ter uma Polaroid era para poucos, 
basicamente divididos em pessoas de 
excelente situação fi nanceira e fotógra-
fos profi ssionais.

Pensando em quem não viveu essa 
época é importante dizer que os fotógra-
fos profi ssionais podiam ser encontrados 
em parques, praças, próximos de pontos 
turísticos e outros. Você contratava ali, 
na hora, ele fazia a foto e, caso utilizas-
se uma Polaroid já entregaria o registro, 

CÍCERO CARLOS MAIA

O governo Jair Bolsonaro mais uma vez caminha 
a reboque do Congresso no debate em torno do auxílio 
emergencial, cuja prorrogação se tornou um imperativo 
social, econômico e político com o novo agravamento da 
pandemia.

Como no ano passado, é o comando do Legislativo, 
agora entregue ao centrão aliado a Jair Bolsonaro, que 
impõe pressa na defi nição do benefício. O Ministério da 
Economia basicamente se limita a buscar contrapartidas 
—essenciais— de ajuste orçamentário.

Conforme o entendimento fi rmado, o caminho legal 
será o aproveitamento de uma proposta de emenda cons-
titucional já em tramitação no Senado, aglutinando dispo-
sitivos que constam de diferentes projetos anteriormente 
encaminhados pelo governo.

Espera-se que a peça inclua a previsão de um novo 
auxílio com o acionamento de uma cláusula de calami-
dade pública, de modo a suspender temporariamente as 
restrições impostas pelo teto de gastos inscrito na Cons-
tituição.

O acordo também deve —ou deveria— passar pela 
inserção de normas que reforcem a efi cácia do teto. A 
principal seria a regulamentação de controles automáti-
cos para quando as despesas se aproximarem dos limites 
legais. Entre eles, proibição de reajustes salariais e pro-
gressões de carreira para o funcionalismo, além do corte 
de incentivos tributários.

Parecem descartadas, no quadro atual de urgência, 
medidas mais drásticas e controversas que exigiriam lon-
ga negociação política, como cortes de salários e jornadas 
de servidores públicos e a desindexação de gastos sociais.

Bolsonaro, desnecessário dizer, tampouco mostra 
qualquer disposição para se desgastar com debates como 
esse —está mais empenhado em exibir demagogia e cor-
porativismo com a intervenção desastrada na Petrobras. A 
tramitação da PEC deverá ser acelerada, com a possibilida-
de de votação em dois turnos no Senado antes do fi nal do 
mês e na Câmara em seguida. Havendo bom andamento 
político, o processo poderá ser fi nalizado em março.

Quanto ao auxílio, ainda não há clareza quanto a va-
lores e abrangência, mas a julgar pelos sinais emitidos até 
agora o desenho fi nal será mais restritivo do que o vigente 
no ano passado, com dispêndio total de até R$ 50 bilhões. 
Seria impensável, afi nal, uma nova liberação acima dos R$ 
300 bilhões como a de 2020, que acabou se mostrando 
mal direcionada. Confi rmados esses termos fi nais, o resul-
tado pode ser considerado satisfatório se as contraparti-
das fi scais forem robustas o bastante.

O urgente, no momento, é evitar um colapso da ren-
da enquanto a vacinação ainda não surte efeito sobre os 
números diários de mortes pela Covid-19; entretanto tam-
bém é imprescindível indicar, desde já, que não haverá 
um colapso das fi nanças públicas e da economia.

Editorial

O caminho do auxílio

NOVA CELEBRIDADE
O empresário do agro Elusmar Maggi 

Scheffer, que se tornou notícia após doar R$ 
1 milhão para o time do Internacional, já so-
fre as mazelas da fama: ele teve um perfi l fake 
criado no Twitter e a conta já tinha mais de 
1,3 mil seguidores. Em uma das postagens, o 
perfi l fake diz que se os fl amenguistas conti-
nuarem debochando da derrota do Inter no úl-
timo domingo (21), o empresário iria comprar 
o Maracanã e dar para o time rival no futebol 
carioca, o Fluminense.

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!

RECEPÇÃO DE GALA
O conselheiro José Carlos Novelli teve uma 

recepção de gala, na segunda (22), ao reassumir 
sua vaga no TCE-MT. Um grupo de servidores 
festejou o retorno do conselheiro com camise-
tas personalizadas (com os dizeres “1.254 dias 
de fé, esperança e resiliência”), bexigas e gritos. 
“Só não carregamos ele nos ombros por causa da 
pandemia”, confi denciou, empolgado, um dos ser-
vidores. Novelli retornou ao cargo após decisão 
do Superior Tribunal de Justiça.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

O urgente é evitar um colapso da renda 
enquanto a vacinação ainda não surte 
efeito sobre os números diários de mor-
des pela Covid-19
“ “ Um incêndio na madrugada desta terça destruiu a cobertura e materiais de 

uma loja de autopeça na Avenida da FEB em Várzea Grande. Segundo os Bom-
beiros, o combate foi difícil pelo tipo de material acumulado, como óleo, graxa e 
borracha. Quando os militares chegaram, a cobertura já havia desabado. Duas 
linhas de frente foram montadas para o combate. Os militares conseguiram im-
pedir que o fogo se alastrasse para os fundos do depósito, onde havia pneus de 
tratores. Ninguém fi cou ferido.
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Prefeitos do Eixo Norte cobram
duplicação imediata da BR-163
DA REPORTAGEM
Só Notícias

Os prefeitos Roberto 
Dorner (Republicanos), Ari 
Lafin (PSDB), Miguel Vaz 
(Cidadania) e Leandro Félix 
(PSL), de Sinop, Sorriso, Lucas 
do Rio Verde e Nova Mutum, 
respectivamente, estiveram 
em Brasília para intensificar 
juntos a cobrança para que 
a duplicação da BR-163, do 
Posto Gil até Sinop, seja fei-
ta o mais rápido possível e 
com melhorias nos acessos 
da rodovia para as respecti-
vas cidades. O encontro no 
Ministério da Infraestrutura 
foi realizado nesta terça-feira 
(23). São cerca de 330 km de 
pista simples, com milhares 
de carretas, caminhões, ve-
ículos, ônibus e motos tra-
fegando diariamente e com 
muitos acidentes com víti-
mas fatais. Além disso, alguns 
trechos sofrem constante-
mente com buracos na pista, 
consertados até rapidamen-
te pela concessionária Rota 
do Oeste, que também faz a 
conservação e manutenção 
em outros períodos.

A audiência foi articula-
da por Dorner, que fez o con-
vite aos demais chefes dos 
Executivos municipais. Eles 
também devem cobrar ou-
tras demandas, como obras 
de travessia urbana e viadu-
tos, dentre outros.

REUNIÃO COM A
ROTA DO OESTE
No início do ano, prefei-

tos de algumas cidades do 
Nortão se reuniram, nas pre-
feituras, com representan-
tes da concessionária que se 
comprometeram a executar 
a duplicação dentro de qua-
tro anos (até 2025) e apresen-
taram as propostas que farão 
parte do termo de ajusta-
mento de conduta, que será 
firmado com a Agência Na-
cional de Transporte Terrestre 
(ANTT), após anos de cobran-
ças da sociedade organizada, 
através de entidades, e o po-
der público para serem feitas 
melhorias que deveriam ter 
sido executadas.

Alguns setores defen-
dem que o Governo Federal 
faça nova concessão para 
que outra empresa assuma 
e invista na duplicação deste 
trecho da BR-163, em viadu-
tos e passarelas que já deve-
riam ter sido feitos.

Em janeiro, foi a vez da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MT) concluir o re-
latório elaborado por mem-
bros da “Comissão da BR-163”, 
reafirmando descumprimen-
to do contrato de concessão 
da rodovia, principalmente 
quanto à morosidade para 
realizar obras de duplicação. 
A OAB apontou necessidade 
da revisão de alguns pontos 
para que as obras comecem 

MUITA MOROSIDADE. Rodovia que passa por Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum ainda está longe de ser duplicada
Foto: Divulgação

Falta muito ainda a ser duplicado na BR-163

Prefeito ressalta melhoria na saúde pública

Prefeito também reivindica duplicação da 163 

Wilson Santos pode ser cassado

Foto: Simone CaSagranDe

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sinop, 
Roberto Dorner, conheceu 
o projeto de construção do 
Hospital do Amor, apresen-
tado pelo médico Raphael 
Luiz Haiekel Junior. A uni-
dade está sendo construída 
em Sinop, nas proximidades 
do Aeroporto Municipal Pre-
sidente João Batista Figuei-
redo e tem previsão para ser 
concluída nos próximos dois 
anos. Durante o evento, Dor-
ner declarou o apoio à causa 
nobre e ressaltou a importân-
cia do hospital para o muni-
cípio e região.  “Sinop é uma 
cidade referência para o nor-
te de Mato Grosso e precisa 
oferecer mais e melhores tra-
tamentos de Saúde. A chega-
da do Hospital do Amor é um 
passo grande que daremos 
rumo à qualidade na saú-
de em nosso município. En-
quanto prefeito, a associação 
tem todo meu apoio. Vamos 
fazer o que estiver ao nosso 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, está cumprindo agen-
da ontem e hoje (24) em Bra-
sília. O objetivo é a busca de 
recursos para o município e 
articulações em prol da re-
gião, como a reivindicação 
pela duplicação da BR-163.

A duplicação da BR-163 
é uma das pautas de Lafin, 
ao lado de Roberto Dorner, 
Miguel Vaz e Leandro Félix. 
Além de reforçar a reivindica-
ção, cobram melhorias e in-
vestimentos na rodovia, que 
é a principal via de escoação 
da produção agrícola.

Ainda ontem, o prefei-
to participou no Palácio do 
Planalto, do lançamento do 
programa federal “Prefeito 
mais Brasil”, que tem por ob-
jetivo, melhorar a comunica-
ção entre prefeitos e o Go-
verno Federal. Nesta quarta, 
Lafin participa de audiências 

alcance para que o projeto 
seja concretizado e o hospital 
passe a atender as pessoas o 
mais breve possível”, disse.

De imediato, o municí-
pio receberá uma unidade 
provisória que realizará exa-
mes de prevenção ao câncer 
de mama em mulheres com 
idades entre 40 e 69 anos e 

com parlamentares da ban-
cada mato-grossense com o 
objetivo de articular emen-
das que favoreçam Sorriso. 

SINOP

Dorner conhece o projeto de 
construção do Hospital do amor

SORRISO

Lafin busca recursos em Brasília

DA REPORTAGEM
RD News

Homem de confian-
ça do deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB), o ex-
-secretário de Estado de 
Educação Permínio Pinto 
entregou um suposto esque-
ma de caixa 2 na campanha 
à reeleição do tucano à Pre-
feitura de Cuiabá, em 2008. 
O arranjo envolveria cerca de 
20 empresas que possuíam 
contratos com o município 
e teria sido concretizado uti-
lizando empréstimos com o 
Banco Industrial e Comercial 
S.A. (BicBanco).

Entre os documen-
tos entregues por Permínio 
como prova do esquema 
consta planilha com paga-
mento de despesas não con-
tabilizadas e após o período 
eleitoral, citando valores de 
R$ 10 mil a R$ 1,4 milhão. A 
delação foi homologada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2017 e o inquérito 
foi aberto em 2019. O Minis-
tério Público Estadual (MPE) 
pediu mais 90 dias para se 
manifestar após o prazo ter 
esgotado em janeiro deste 
ano. Em trecho da delação, 

Permínio, à época, abriu mão 
da candidatura à reeleição 
como vereador por Cuiabá 
para assumir a coordenação 
financeira da campanha de 
Wilson, “em razão do com-
promisso político partidário 
que sempre manteve com o 
PSDB”.

Ele explica que o di-
nheiro para a campanha era 
separado em três partes: re-
ceitas oficiais de campanha, 
receitas não contabilizadas 
e receitas após o término 
das eleições (restos a pagar). 
De acordo com Permínio, o 
caixa 2 foi feito a pedido do 
próprio Wilson, que orientou 
a arrecadar o dinheiro junto 
às empresas que prestavam 
serviços à Prefeitura. Após as 
eleições, as empresas teriam 
feito empréstimos junto ao 
BicBanco que, por sua vez, 
teria recebido aval da Prefei-
tura de Cuiabá informando 
créditos que as empresas 
tinham a receber do muni-
cípio.

Para quitar os emprés-
timos, as empresas recebe-
riam valores da prefeitura 
em forma de pagamentos 
aos seus contratos em vigên-
cia, segundo o delator.

CAIXA 2

Deputado é delatado por 
esquema envolvendo
empréstimo com BicBanco

também exames de câncer 
de colo de útero para pacien-
tes com faixa etária de 25 a 
64 anos. Segundo os organi-
zadores, no período de qua-
tro meses, a unidade contará 
com um veículo (caminhão 
com estrutura médica) para 
fazer os atendimentos mó-
veis por diversas cidades do 

norte mato-grossense. 
“Nós seremos um equi-

pamento de saúde da região, 
desafogando Barretos e ge-
rando comodidade para pes-
soas que não vão mais pre-
cisar ficar distantes de suas 
famílias enquanto fazem pre-
venção ou tratamento contra 
o câncer”, disse Haiekel.

em trechos mais críticos da 
rodovia caso ocorra um acor-
do entre o governo Federal e 
a empresa responsável pela 

via. Durante as análises, tam-
bém foram ouvidos repre-
sentantes de sindicatos ru-
rais, associações comerciais, 

entidades de classe, prefei-
tos de cidades cortadas pela 
rodovia e parlamentares de 
bancadas municipais e tam-

bém, estadual e federal, além 
de advogadas e advogados 
que atuam nas subseções lo-
calizadas no “eixo da soja”.

Também terá uma reunião 
na sede da Caixa Econômi-
ca Federal para agradecer 
ao presidente da instituição, 

que anunciou no início deste 
ano a implantação de uma 
agência em Sorriso voltada 
ao agronegócio.
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Governo atende reclamação e 
faz manutenção emergencial
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) executou emergen-
cialmente a manutenção na 
rodovia não-pavimentada 
MT-322, na região Araguaia, e 
recuperou a trafegabilidade 
da rodovia. Com isso, os veí-
culos, principalmente os de 
carga, já estão transitando 
normalmente pela estrada.

A manutenção foi reali-
zada em dois pontos princi-
pais da MT-322: em um tre-
cho após a Comunidade do 
Distrito de Espigão do Leste 
em direção a uma região co-
nhecida como Baianos, e em 
outro trecho, após os Baianos. 
Nesses locais, as incessantes 
chuvas que caíram na região 
recentemente prejudicaram 
a qualidade da estrada, o que 
atrapalhou especialmente a 
circulação de veículos pesa-
dos.

Em uma rápida ação 
do Governo de Mato Grosso, 
foram destinados máquinas 
e equipamentos para resta-
belecer a trafegabilidade da 
rodovia. As carretas e cami-

nhões, que tinham mais di-
ficuldade em transitar devi-
do ao peso das cargas e que 
aguardavam a conclusão dos 
serviços, já seguiram viagem.

“Estamos em um perí-
odo de chuvas e elas estão 
concentradas nessa região, 
mas o Governo está atento 
e, toda vez que for preciso, 
o Governo voltará a fazer os 
serviços que forem necessá-
rios para assegurar trafegabi-
lidade, garantir o escoamen-
to da produção e o direito de 
ir e vir do cidadão”, disse o se-
cretário Marcelo de Oliveira.

Além dessa ação, a MT-
322 já havia recebido servi-
ços de manutenção ao longo 
dos seus 191 quilômetros de 
extensão, que foram execu-
tados ainda no ano passado. 
Agora a previsão é de que 
haja a contratação de em-
presa específica para realizar 
a manutenção rotineira da 
rodovia, ao longo de todo o 
ano. Um Plano Anual de Tra-
balho e Orçamento (PATO) já 
está dentro do planejamento 
para ser licitado pela Sinfra.

Já a respeito da pavi-
mentação da rodovia, o se-

Foto: SinFra-Mt

Veículos pesados voltam a trafegar pela MT-322 

QUEM NÃO CHORA, NÃO MAMA. Carretas e caminhões que estavam parados na rodovia já seguiram viagem

cretário Marcelo de Oliveira 
explicou que está sendo dis-
cutida uma via alternativa 
para a MT-322, em razão das 
complexidades que envol-
vem a pavimentação dessa 

rodovia, por ela cruzar as áre-
as das reservas indígena Ma-
raiwatsede e do Parque do 
Xingu.

“Como a MT-322 está 
dentro da zona de amorteci-

mento da reserva indígena 
Maraiwatsede, nós estamos 
buscando uma solução. 

Os prefeitos do Ara-
guaia, junto com a associa-
ção dos produtores, estão 

DA REPORTAGEM

A baixa oferta de ani-
mais prontos para abate, le-
vou o Sindicato das Indústrias 
de Frios, Carnes e Derivados 
de Mato Grosso do Sul (Sica-
dems), a solicitar ao Ministério 
da Agricultura o sinal verde 
para a importação de gado 
vivo do Paraguai. O pedido foi 
feito no início do mês e ainda 
é analisado pelo Mapa, mas 
tem gerado repercussão no 
setor.

Em Mato Grosso, estado 
vizinho a Mato Grosso do Sul e 
dono do maior rebanho bovi-
no do país, o assunto preocu-
pa os pecuaristas. Diretor-téc-
nico da Acrimat, a associação 
que representa dos criadores, 
Francisco Manzi explica que o 
alerta é com eventuais riscos 
à sanidade da pecuária brasi-
leira.

“A carne bovina brasilei-
ra está presente na mesa de 
mais de 140 países que impor-
tam o nosso produto. E o que 
fez com que a nossa carne ca-
ísse no gosto desses consumi-
dores, além da qualidade, foi a 
segurança alimentar e o con-
trole sanitário do nosso reba-

DA REPORTAGEM

Seguindo a realida-
de estadual, a área ocupa-
da com algodão na safra 
2020/21 na região Nordes-
te (Araguaia/Xingu), que 
abrange Canarana e Que-
rência, terá uma queda de 
6,1%, de 36.745 mil hectares 
para 34.504 mil/ha. Os dados 
são do último levantamento 
do Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), com base em dados 
da Associação Mato-gros-
sense dos Produtores de Al-
godão (Ampa).

Já a área na atual safra 
em Mato Grosso, com plan-

DA REPORTAGEM

Foi lançado nas princi-
pais plataformas agregado-
ras de podcast e de áudio por 
streaming o primeiro episó-
dio do ILPF na Rede. Com te-
mática específica sobre siste-
mas integrados de produção 
agropecuária, o podcast traz 
em sua estreia o histórico das 
pesquisas que deram origem 
ao que hoje são conhecidos 
como sistemas de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF).

O convidado deste pri-
meiro episódio é o pesqui-
sador aposentado da Em-
brapa, João Kluthcouski, 
mais conhecido como João 
K. No podcast ele bate um 
papo com os apresentado-
res Gabriel Faria, da Embrapa 
Agrossilvipastoril, e Renato 
Rodrigues, da Embrapa So-
los. João iniciou os trabalhos 
com sistemas integrados ain-
da na década de 1980, quan-
do buscava alternativas para 
melhorar a produtividade de 
arroz de sequeiro e de pas-
tagens do Cerrado. Desse 
trabalho, saiu, por exemplo, 
o Sistema Barreirão, lançado 
pela Embrapa em 1991.

No podcast João con-
textualiza o momento em 
que iniciaram as pesquisas, 

a desconfiança que os siste-
mas geravam em produtores, 
técnicos e pesquisadores e 
relata como isso foi mudando 
com o tempo e com o incre-
mento de novas tecnologias 
no sistema. “O Brasil é o único 
país do mundo que mantém 
o solo vegetado 12 meses por 
ano. Você está assimilando 
carbono, mantendo matéria 
orgânica no solo. O Brasil é o 
único país no mundo que faz 
quatro safras por ano, tendo 
seis meses de chuvas”, afir-
ma.

O podcast ILPF na Rede 
é mais um canal de divulga-
ção de informações sobre 
sistemas ILPF. Com foco em 
produtores, técnicos e estu-
dantes, o podcast será pro-
duzido por meio de tempora-
das. A primeira delas terá 10 
episódios, lançados semanal-
mente, sempre às segundas-
-feiras.

A cada episódio do ILPF 
na Rede os apresentado-
res recebem um convidado 
para uma entrevista sobre 
um tema específico dentro 
da ILPF. Para ouvir o ILPF na 
Rede basta fazer a busca com 
o nome do podcast em agre-
gadores de podcast, como 
Spotfy, Google Podcast, Ap-
ple Podcast, Deezer e Ama-
zon Music.

Entrada de animais “estrangeiros” pode colocar em risco sanidade do rebanho brasileiro 

Plantio de soja: uso de defensivos agrícolas

Podcast disponível nas principais plataformas

PECUÁRIA BOVINA

Importação para abate no Brasil
preocupa pecuaristas no estado

CAUSA E CONSEQUÊNCIA

Araguaia/Xingu: atraso no plantio da soja
faz área com algodão cair mais de 6%

ILPF NA REDE

Histórico das pesquisas com 
ILPF é tema do 1º podcast

Foto: Divulgação

Foto: agr
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tio praticamente finalizado, 
deve ser 10% inferior ao ciclo 
anterior. 

Conforme o boletim, a 
área na safra 2020/21 deve 
ser de 1.012.058 milhão de 
hectares, contra 1.132.055 mi/
ha no ciclo anterior, diminui-
ção de 10,6%. 

O principal motivo para 
a queda é o atraso na seme-
adura da soja e, consecutiva-
mente, perda da janela ideal 
para plantar o algodão.

Se a área plantada teve 
uma diminuição brusca, na 
produção a queda será ainda 
maior, de 2.123.266 milhões 
de toneladas para 1.767.451 
mi/t, queda de 16,76%. 

conversando com escritórios 
de projetos para elaborar 
o projeto executivo da pa-
vimentação da MT-109 em 
Querência”, pontuou o secre-
tário.

nho. Não temos nenhum caso 
de febre aftosa há mais de 25 
anos e nenhuma outra en-
fermidade que pudesse criar 
alguma barreira para a expor-
tação da nossa carne’, explica 
Manzi.  Apesar de entender o 
livre comércio, ele pondera: 

“O que nos preocupa na notí-
cia da importação de animais 
de outros países do Mercosul 
para serem abatidos no Bra-
sil é se há nos outros países o 
mesmo rigoroso controle sa-
nitário que nós temos aqui no 
Brasil”, argumenta. De acordo 

com a Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE), o Pa-
raguai possui o mesmo sta-
tus sanitário que os estados 
de Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso, reconhecido como 
área livre de febre aftosa com 
vacinação.

A previsão é que a pro-
dutividade caia de 125,10 @/
há para 116,51 @/há na atu-

al safra, justamente, tendo 
o atraso no plantio como o 
principal motivo.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ NÚ-
MERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
NAS RUAS JOSE DE ALENCAR E MARTIM AFONSO, SOB 
PROTOCOLO Nº 392700/2020,  LOCALIZADAS NO MUNICI-
PIO DE SANTA CARMEM.

Gabriel Salvalagio Gama, CNPJ: 39.758.272/0001-90, nome 
fantasia “Lava Jato Esponjão”, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Colíder - MT 
– SAMA: a licença Previa (LP) Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO) da atividade de: 45.20-0-05 – Serviços 
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 
Endereço: Av. Tancredo Neves, Lote 664, S/N, Setor Norte, Pe-
rímetro Urbano Município de Colíder MT.

T. S. COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ: 38.421.205/0001-13, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia 
(LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), da atividade de: 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP). Endereço: Rua São Tomé, nº 1968, Bairro São José I. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

CHÁCARAS 129 A 132, proprietário: SERGIO DE CARLI, CPF: 
603.480.629-15. Torna público que requereu a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR/PG, o Licencia-
mento Ambiental (LP, LI e LO), de um Armazém Grãos no Muni-
cípio de Porto dos Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a LAC - Licença por 
Adesão e Compromisso para a atividade principal em Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
instalado em Vera - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a LAC - Licença por 
Adesão e Compromisso para a atividade principal em Serviços 
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
instalado em Vera - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a LAC - Licença por 
Adesão e Compromisso para a atividade principal em Armazéns 
gerais (emissão de warrants) instalado em Vera - MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-
16, localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, 
Zona Rural, torna público que requer a SEMA/MT a LAS - Li-
cenciamento Ambiental Simplificado para a atividade principal 
em Pátio de descontaminação instalado em Vera - MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a LAS - Licencia-
mento Ambiental Simplificado para a atividade principal em 
Posto de Abastecimento - PA instalado em Vera - MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a licença prévia, 
licença de instalação e licença de operação para a atividade 
principal em Armazéns de Produtos Perigosos instalado em 
Vera - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0003-16, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a licença prévia, 
licença de instalação e licença de operação para a atividade 
principal em Unidade de Cogeração de Energia Elétrica instala-
do em Vera - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A., CNPJ 08.090.575/0005-88, 
localizada na Rodovia MT 225 (Est. Vitoria), km 12, s/nº, Zona 
Rural, torna público que requer a SEMA/MT a licença prévia, 
licença de instalação e licença de operação para a atividade 
principal em Suinocultura (ciclo completo) instalado em Vera - 
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

NB TERMOMETRIA LTDA, CNPJ 12.028.240/0001-83, 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 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de 
aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle,  localiza-
do na Rua Dos Curiós, nº 1206 – Sala 02, no Bairro Recanto 
dos Passaros, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA.

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

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 

63° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 063/2021 
 

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 O. J. ALMEIDA 
EIRELI, com CNPJ N° 36.020.839/0001-39 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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RC PUBLICAÇÕES 66 3535-1000

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 013/2021

Campo Novo do Parecis-MT, 23 de fevereiro de 2021.
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de fevereiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 10 de março de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 10 de março de 2021, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 10 de 
março de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços especializados de exames de 
imagens para apoio diagnóstico. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, 
Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 
3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 

Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, de 

15/02/2021, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal 

10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 

21 de junho de 1993, torna público que não houve vencedor do Pregão 

Presencial n.º 003/2021, para “Registro de Preços Para Futura e Eventual 

Fornecimento de botijões, registros, recarga de gás e instalação de 

central de gás doméstico, a serem utilizados nas Secretarias Municipais 

da Prefeitura Municipal de Ipiranga Do Norte/MT”, pois nenhuma 

empresa participou do certame público, ocasionando uma LICITAÇÃO 

DESERTA. Encaminho este resultado a autoridade superior para 

deliberação abertura de novo procedimento licitatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte – MT, 23 de Fevereiro de 2021.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 23 de fevereiro de 2021.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de Arroz agulhinha tipo 

1, para atender as necessidades de diversas secretarias e cestas básicas 

para atender famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, do Município de Marcelândia/MT. ABERTURA 

DA SESSÃO DE LANCES: 09/03/2021 às 09h00min. (Horário de Brasília-

DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do 

EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da Prefeitura: 

www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021

Raphaella Espíndola Benício

Pregoeira Oficial
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

ALBERTINA MANENTI GHIZZO CEI: 51236190758-7, Localiza-
da RODOVIA BR 163 KM 715 LOTE RURAL 17, ZONA RURAL, 
Guarantã do Norte-MT, solicita o comparecimento do funcioná-
rio RUBEM MARCONDES PENA FIEL, CPF 033.944.971-31, 
portador da CTPS 71773 SÉRIE 00019/MT, no prazo de 72 
horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura 
Abandono de Emprego. Sinop-/MT 24 de Janeiro de 2021.

24,25,26/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO

DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
PREGÃO - 004/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E 
GERIÁTRICAS, FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO ORAL E 
E N T E R A L ,  D I E TA S  L Í Q U I D A S ,  L E I T E S  E S P E C I A I S  E 
SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
PACIENTES CARENTES E/OU ACAMADOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (S.U.S.), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR, EMPRESAS VENCEDORAS: RIKA 
COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI CNPJ/CPF Nº 08.117.493/0001-
56 ITENS VENCEDORA - 845253 - R$0,63, - 845251 - R$0,73, - 845169 - 
R$15,15, - 842403 - R$16,79, VALOR TOTAL R$ R$10.036,00 
NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 06.372.763/0001-40 ITENS 
VENCEDORA - 845195 - R$7,10, - 845196 - R$7,10, - 845161 - R$27,00, 
- 845102 - R$27,40, - 845198 - R$16,00, - 845093 - R$16,80, - 845092 - 
R$16,80, - 845099 - R$17,50, - 845101 - R$18,20, - 845089 - R$38,80, - 
845095 - R$38,00, - 845096 - R$38,00, - 845111 - R$26,80, - 845115 - 
R$33,20, - 845094 - R$25,00, - 845097 - R$30,00, - 845139 - R$24,70, - 
845137 - R$10,15, - 845133 - R$63,30, - 845130 - R$51,36, - 845135 - 
R$9,17, - 845197 - R$7,70, - 845106 - R$29,60, VALOR TOTAL R$ 
R$247.921,00 DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
ALIMENTOS LTD CNPJ/CPF Nº 33.823.751/0001-67 ITENS 
VENCEDORA - 845104 - R$24,50, - 845091 - R$30,00, - 845098 - 
R$98,50, VALOR TOTAL R$ R$35.905,00 CLINICA DIETETICA LTDA 
CNPJ/CPF Nº 01.240.677/0001-60 ITENS VENCEDORA - 845131 - 
R$39,00, - 845128 - R$26,20, - 845129 - R$13,67, - 845126 - R$59,54, - 
845121 - R$63,44, - 845107 - R$35,20, - 845109 - R$29,50, VALOR 
TOTAL R$ R$198.396,40 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER 
LTDA CNPJ/CPF Nº 01.020.470/0001-80 ITENS VENCEDORA - 845088 
- R$32,39, - 843884 - R$4,15, - 843883 - R$4,84, - 842414 - R$5,40, 
VALOR TOTAL R$ R$25.661,00  NUTRIL IFE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS EIRELI CNPJ/CPF Nº 26.574.769/0001-07 ITENS 
VENCEDORA - 845103 - R$36,65, - 845134 - R$13,90, - 845118 - 
R$46,90, VALOR TOTAL R$ R$142.767,50 NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF 
Nº 75.014.167/0001-00 ITENS VENCEDORA - 845136 - R$50,00, 
VALOR TOTAL R$ R$18.000,00 ALMEIDA & CAMPANHOLI LTDA 
CNPJ/CPF Nº 26.661.675/0001-75 ITENS VENCEDORA - 845250 - 
R$0,68, - 845252 - R$0,70, VALOR TOTAL R$ R$12.417,00 DIHOL 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 26.792.580/0001-
90 ITENS VENCEDORA - 845506 - R$1,77, - 845508 - R$1,40, VALOR 
TO TA L R $  R $ 3 0 . 8 8 8 , 5 0  H I P E R D E N TA L C O M E R C I O  E 
REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - 
HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS 
VENCEDORA - 845507 - R$1,64, - 838640 - R$0,88, VALOR TOTAL R$ 
R$30.314,00 VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 36.960.961/0001-95 ITENS 
VENCEDORA - 845505 - R$1,99, VALOR TOTAL R$ R$25.969,50. 
VALOR TOTAL GERAL R$778.275,90.

Marisete Marchioro Barbieri / Rob Edson Lima da Silva
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ADESÃO N° 021/2021

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP N° 008/2020, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA – CIMCERO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE 
SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE 
SAUDE PUBLICA, SENDO NA ATENÇÃO BÁSICA, MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE, REGULAÇÃO, ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, 
CONTROLE E AVALIAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE, DENTRE 
OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AO SUPORTE DA GESTÃO 
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT E DISTRITOS 
ADJACENTES (CARAVAGIO, BOA ESPERANÇA E PRIMAVERA DO 
NORTE) CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS. 
Empresa contratada: TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS 
LTDA, CNPJ Nº 11.601.924/0001-60, Valor total R$ 102.630,00.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
Marisete M. Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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DA REPORTAGEM

O Leo Clube de Campo 
Novo do Parecis, em parceria 
do a Secretaria de Infraestru-
tura, fizeram uma ação em 
prol do meio ambiente. Uma 
equipe foi formada para fa-
zer a limpeza nos arredores 
da ponte do Rio Verde, local 
muito frequentado por mo-

Limpeza foi feita graças a parceria

Foto: Divulgação

radores.
Infelizmente muitos não 

tem consciência ambiental e 
acabam deixando todo lixo 
dentro da mata e dentro do 
rio, que possui águas cristali-
nas. A equipe retirou begs de 
produtos que causam danos 
a fauna e flora. Todo o mate-
rial foi levado ao lixão da cida-
de. A natureza agradece.

Voos regulares para 3 cidades
DA REPORTAGEM

A Asta Linhas Aéreas 
iniciou nesta semana as ope-
rações regulares em Mato 
Grosso. Serão realizados voos 
para Juína, Lucas do Rio Ver-
de e Nova Mutum. Em uma 
parceria com as empresas 
Gol e Voepass, os consumi-
dores poderão comprar seus 
bilhetes a partir destes muni-
cípios para qualquer destino 
nacional, retirando bagagens 
apenas no destino final.

“Este é um momento 
muito importante para Mato 
Grosso. O governo trabalha 
para que haja cada vez mais 
desenvolvimento, com con-
corrência saudável e conse-
quente diminuição de preços 
de passagens aéreas e me-
lhores serviços”, disse o se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, César 
Miranda.

Em julho, outras 7 cida-
des faziam parte do pacote, 
porém ficarão para um se-
gundo momento, sendo elas: 
Água Boa, Aripuanã, Canara-
na, Juara, Pontes e Lacerda, 
Primavera do Leste e Tangará 
da Serra.

Ele ressaltou que Mato 
Grosso tem o programa VOE 
MT, que busca incentivar 
voos regionais. “O programa 
está passando por uma revi-
são, ouvindo os setores envol-
vidos para que seja atrativo 
para as empresas aéreas in-
vestirem no Estado e melho-
rar ainda nossa malha aérea”, 
afirmou.

Ainda segundo ele, o 
governador Mauro Mendes 
quer criar um bom ambiente 
de negócios para atrair estes 
investidores e, consequente-
mente, gerar mais emprego 
e renda para todos os muni-
cípios.

De acordo com o CEO 

da Asta, Adalberto Bogsan, 
nos próximos dois anos o ob-
jetivo é chegar a 16 cidades, 
11 em Mato Grosso e duas em 
outros Estados. “Com este 
acordo, os clientes terão a 
facilidade de compra de um 
bilhete único e único check-
-in em voos operados pela 
Asta. Nosso foco é fomentar a 
aviação por todas as regiões 
do Brasil, dando mais opções 
de destinos a passageiros do 
interior do Estado”, afirmou.

O senador Wellington 
Fagundes reforçou o poten-
cial de Mato Grosso. “É um 
estado que, mesmo durante 
a pandemia, conseguiu au-
mentar a produtividade e os 
seus negócios, é um estado 
de oportunidades. Quem in-
vestir aqui terá, com certeza, 
bons resultados”, disse.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empre-
sas Aéreas (Abear), Eduardo 
Sanovicz, reforçou que é a 
data é importante, pois “mar-
ca o dia em que a integração 
se consolida para os consu-
midores de Mato Grosso”.

Tendo como foco princi-
pal o agronegócio da região, 
a companhia busca atender 
as necessidades das empre-
sas e profissionais do setor, 
reforçando todos os proce-
dimentos de segurança, de 
acordo com os protocolos 
recomendados pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e determinações dos 
governos federal e estadual, 
incluindo: disponibilidade de 
álcool em gel nas aeronaves; 
uso de equipamentos de pro-
teção pelos colaboradores; 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras pelos passageiros; 
medidas especiais de higie-
nização das aeronaves.

A companhia também 
coloca à disposição dos pas-
sageiros macacões descar-

Foto: Divulgação

Operações regulares para 3 cidades

TRANSPORTE AÉREO. Asta iniciou operações para Juína, Lucas e Mutum e pretende ampliar destinos

DA REPORTAGEM

É por essa e por tantas 
outras que o brasileiro – de 
forma geral – merece o que 
recebe: corrupção no meio 
político, enganação e des-
caso. E quando depende 
de si para cuidar da própria 
saúde, apronta uma como 
essa história.

Um torneio de futebol 
com cerca de 500 pessoas 
aglomeradas – em meio à 
pandemia do novo corona-
vírus, que já vitimou mais de 
250 mil pessoas no país – foi 
fechado domingo (21) por 
policiais militares no bairro 
Cidade Verde, em Cuiabá. 
No local, a denúncia foi con-
firmada e constatada várias 
pessoas aglomeradas.

Em conversa com o 
organizador do evento, ele 
recebeu orientações acer-
ca do decreto estadual que 
proíbe qualquer evento em 
locais público ou privado 
com mais de 100 pessoas. 
De imediato, o evento foi 
cancelado e as pessoas dis-
persadas, sem qualquer in-
tercorrência. Irresponsáveis.

DA REPORTAGEM

Um incêndio na ma-
drugada desta terça (23) des-
truiu a cobertura e materiais 
de uma loja de autopeça na 
Avenida da FEB em Várzea 
Grande. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, o combate foi 
difícil pelo tipo de material 

De imediato, o evento foi cancelado e as pessoas dispersadas

CUIABÁ

PM flagra torneio de futebol
com mais de 500 pessoas

C.N.PARECIS

Leo Clube e Infraestrutura 
fazem limpeza da ponte 
do Rio Verde

VÁRZEA GRANDE

Incêndio em loja de autopeça
destrói cobertura e materiais

Foto: PM/Mt

acumulado, como óleo, gra-
xa e borracha. Ninguém ficou 
ferido.

De acordo com os bom-
beiros, o incêndio foi registra-
do no pátio de uma loja no 
bairro da Manga. Quando os 
militares chegaram, a cober-
tura já havia desabado. Duas 
linhas de frente foram mon-

tadas para o combate.
Diversos produtos in-

flamáveis dificultaram o tra-
balho dos bombeiros: peças 
usadas com óleo, graxa, mui-
ta borracha e peças plástica. 
Isso exigiu uma grande quan-
tidade de água e desgaste 
físico dos 17 bombeiros que 
estavam na operação.

Os militares consegui-
ram impedir que o fogo se 
alastrasse para os fundos do 
depósito, onde havia pneus 
de tratores. Foram usados 
quase 40 mil litros de água 
para apagar o incêndio. As 
causas são desconhecidas e 
deverão ser apontadas por 
meio de perícias.

táveis de TNT para venda no 
check-in, como mais uma 
opção de proteção durante 
os voos. Além dessas ações, 
como suas aeronaves não são 
pressurizadas, o ar interno é 

trocado continuamente.

A ASTA
A Asta é uma empresa 

mato-grossense que, desde 
1995, presta serviços de trans-

porte de cargas e passageiros 
no estado, com foco no agro-
negócio. A companhia conta 
com três aeronaves mono-
motor, o que a habilita a ope-
rar em qualquer pista dis-

ponível no país, atendendo 
regiões inviáveis para aerona-
ves de maior porte. Sua cate-
goria de operação é a RBAC 
135 – Linha Complementar e 
charter.
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