
AssessoriA

GAbriel FAriA

SINOP

Máscaras e álcool 70%
ao Tiro de Guerra

Unesin, Rotary Clube Sinop e Rotaract Clube de Sinop fizeram 
nesta semana a doação de mil máscaras de proteção facial e 130 
frascos de álcool 70% para o Tiro de Guerra de Sinop, que serão utili-
zados pelos novos atiradores que serão incorporados ao TG 09-002 
no início de março.       Página - 7

DAnielA MelhorAnçA

  
A nova remessa com mais de 32 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que Mato Grosso recebeu deverá 
ser encaminhada aos municípios a partir de segunda (1º). O tempo é necessário para que as equipes da 
Vigilância Estadual trabalharem no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação 
dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios. Página - 7

CONTRA COVID-19

Novas doses de vacina serão
distribuídas a partir de 2ª

Ataque de
pulgão-da-
cana-de-
açúcar
Uma praga comum nos cana-
viais brasileiros está começan-
do a causar estragos na cultura 
do sorgo. O pulgão-da-cana-de-
-açúcar (Melanaphis sacchari) 
passou a ser observado em 
lavouras de sorgo no Sul, Sudes-
te e no estado de Goiás há dois 
anos. Nessa safra já tem sido 
visto em cultivos de verão em 
Mato Grosso. A praga se aloja 
na parte de baixo das folhas do 
sorgo, de onde suga a seiva da 
planta.                        Página  -4

TROCA DE COMANDO

A deputada estadual Janaina Riva se despediu da vice-presidência da Assem-
bleia afirmando que, ainda que às pressas, a montagem da chapa e eleição da 
atual Mesa Diretora foi feita em harmonia e sem disputas.       Página  4

FAblício roDriGues/AlMT

TRANSIÇÃO HARMÔNICA
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DECLARAÇÃO

BRUNO RIOS,
DE VG, É
ELEITO NOVO
PRESIDENTE

SECRETÁRIOS
AVALIAM AÇÕES
PARA MELHORAR
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DO IPVA É
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NOVAMENTE
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Se dependesse do Poder Executivo isso nem se-
ria um projeto de lei, mas uma determinação go-
vernamental o que já teria, pelo menos na parte 
federal, um andamento muito mais ágil, deixan-
do para os governos estaduais as suas alterações 
relativas ao ICMS da venda deste produto

Dia primeiro de fevereiro começa 
um novo capítulo na história políti-
ca do Brasil com a eleição dos novos 
presidentes tanto da Câmara dos 
Deputados quanto do Senado Fe-
deral.

A Constituição Federal de 1988 
estabelece em seu Artigo 2° que, no 
Brasil, os poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário são poderes inde-
pendentes e hormônicos.

Na prática, isso não é, propria-
mente bem assim, porque o poder 
Executivo, para pôr as suas ações 
em prática precisa da concordância 
do Congresso Nacional que é com-
posto pela Câmara e Senado Fede-
ral.   

Por exemplo, se encontra, na Câ-
mara dos Deputados, para ser vota-
do, desde agosto de 2020, o Projeto 
de Lei-PL, do Gás, que visa a aber-
tura do mercado do gás de cozinha, 
para que outras empresas, venham 
participar no nosso mercado, e com 
isso, tornar os preços de consumo 
mais acessíveis ao usuário nacional. 

A ABRACEL tenta essa abertura 
de mercado, mas os interesses de 
monopólio são mais fortes que os in-
teresses da população. O que se pre-
tende com essa aprovação é uma 
alteração na arquitetura do merca-
do de gás doméstico no país o que 
facilitaria, enormemente a abertura 
de novas frentes de investimentos 
promovendo uma negociação dire-
ta entre produtor e consumidor tor-
nando o preço do mesmo mais em 

conta para o cliente.  
Isso já teria acontecido, se a Câma-

ra tivesse votado o referido PL o que 
não aconteceu e, nem se sabe quan-
do isso acontecerá. 

Se dependesse do Poder Executi-
vo isso nem seria um projeto de lei, 
mas uma determinação governa-
mental o que já teria, pelo menos na 
parte federal, um andamento muito 
mais ágil, deixando para os governos 
estaduais as suas alterações relativas 
ao ICMS da venda deste produto.

O presidente que ora sai, deve le-
var consigo a dor de deixar para nós, 
o preço mais caro do gás de cozinha 
do mundo. 

Fica claro que o Poder Legislativo 
manda para votação os projetos que 
interessam à Câmara e não ao povo 
brasileiro. Portanto o Poder Executi-
vo está nas mãos do Poder Legisla-
tivo. 

O Poder Judiciário, na voz do STF, 
tem agido como um fi ltro das ações 
do Poder Executivo. Se a Constitui-
ção Federal tem um guardião, qual o 
porquê do Artigo 84 não ser possível, 
o chefe do Executivo, vir a utilizá-lo 
na sua gestão governamental?  

As posturas dos presidentes que 
agora deixam seus postos não dei-
xam saudades, mas alegria e espe-
ranças de votações a nosso favor. 

Se os poderes são harmônicos 
qual o motivo de estarmos a viver 
como estamos?

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

A harmonia entre os poderes

Hora de encarar a garantia
cada vez pior.

Desanimado em ter que recorrer à uma 
assistência autorizada resolvi pesquisar 
na internet, e para minha grata surpresa 

encontrei um mecanis-
mo um tanto quanto efi -
ciente para o envio. Após 
o preenchimento de um 
formulário foi gerado um 
número de coleta e, agora, 
só preciso embalar o reló-
gio e levar até os correios, 
para que seja encaminha-
do, com frete pago, para o 
atendimento em garantia.

Esse, claro, é apenas 
o primeiro passo dessa 
trajetória. Estou torcendo 

para que o restante do atendimento seja 
igualmente efi ciente, embora tenha cons-
ciência que vou fi car um bom tempo com o 
produto na assistência. Se resolver, porém, 
já está valendo. Ao menos por hora foi 
mais fácil (e barato) do que eu imaginava.

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 
próxima, se Deus quiser!

É sempre positivo ter uma boa experiência no início de uma soli-
citação de garantia. Isso não me faz, porém, fi car menos atento à 
tudo que vem pela frente. Estou, inclusive, acompanhando o tra-
jeto do relógio e vou começar a contabilizar, assim que o mesmo 
entrar na autorizada, o prazo legal de devolução. Caso os 30 dias 
sejam excedidos vou de imediato solicitar a troca por um novo 
ou devolução do valor pago, como já fi z em outras situações. 
Tomara que tudo corra bem!

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente comprei um relógio 
para uso no dia a dia. Sinceramente, além 
de algumas questões estéticas, levo em 
consideração dois fatores muito importan-
tes na hora da escolha: 
não pode ser muito 
caro e precisa ser ab-
surdamente resistente 
à agua. Não sou o ca-
marada que tira o reló-
gio em determinadas 
situações e, para que 
ele sobreviva, deve ser 
muito resistente nesse 
quesito.

Após mais de 12 
anos usando um Te-
chnos de aço passei 
por uma experiência rápida com um re-
lógio importado automático, que tenho 
até hoje. Extremamente resiste à água e 
muito bonito, deixa a desejar na precisão, 
algo fundamental para um relógio. Como 
tenho esse importado em aço, optei por 
algo diferente, escolhendo um modelo da 
Mormaii, com pulseira em borracha e uma 
infi nidade de funções, para o dia a dia.

Com pouco tempo de uso o relógio re-
solveu “beber água”. Comecei a perceber 
o mostrador com condensação, sintoma 
típico desse problema. Esperei que me-
lhorasse, imaginei que pudesse ser algo 
eventual por fi car o dia todo no ar condi-
cionado, mas a condição foi se tornando 

CÍCERO CARLOS MAIA

Em várias partes do país soam alarmes de acelera-
ção da doença causada pelo coronavírus. O estado de São 
Paulo acaba de bater o recorde de internações pela mo-
léstia infecciosa em unidades intensivas desde o início da 
pandemia. No pico anterior, em julho de 2020, o estado 
mais populoso do Brasil registrou 6.257 pessoas hospita-
lizadas simultaneamente em UTIs em razão da Covid-19.

Em Araraquara, a escalada de pacientes acorrendo 
aos hospitais levou a prefeitura a decretar um lockdown 
—o recolhimento obrigatório, sob pena de multa, dos ci-
dadãos em suas casas, excetuadas situações excepcionais. 
Outras cidades, como Campinas e São Bernardo, fl ertam 
com o colapso.

No Brasil tomado em conjunto, os dados não são 
melhores. Há um mês, os óbitos diários em decorrência 
da Covid-19 mantêm-se acima de mil. Num ano normal, 
morrem no Brasil cerca de 3.800 pessoas em média por 
dia, de todas as causas. A virose epidêmica hoje responde 
por 1 em cada 4 óbitos.

As razões do descontrole já foram exaustivamente 
debatidas e estão associadas à desídia do presidente da 
República. Além de boicotar as ações sanitárias, o governo 
não se preparou para ter vacinas com rapidez e em volu-
me sufi ciente para domar a pandemia. E o pior é que a 
gestão não dá sinais de aprender com seus erros.

Demorou demais até o Ministério da Saúde, em de-
sorganização criminosa, orientar estados e municípios a 
administrarem todas as doses disponíveis, em vez de re-
servarem metade para a segunda aplicação à frente. A 
epidemia galopante obviamente justifi ca dobrar o núme-
ro de imunizados com uma dose no curtíssimo prazo.

Os trâmites para a obtenção e o fabrico de imunizan-
tes, bem como os critérios de distribuição do ralo estoque, 
continuam envolvidos numa atmosfera cartorial e buro-
crática. A Fiocruz começará a ter regularidade na distri-
buição apenas na segunda quinzena de março, na melhor 
das hipóteses. Picuinhas nacionalistas emperram acordos 
com fi rmas farmacêuticas.

O volume de doses administradas no Brasil abrange 
cerca de 3% da população, ante 15% no Chile. Os EUA, des-
providos de sistema público como o SUS, aplicam a cada 
quatro dias a quantidade de vacinas que o governo brasi-
leiro levou mais de um mês para inocular.

Reino Unido e Israel, na vanguarda da vacinação 
mundial, já começam a esvaziar hospitais e a planejar a 
volta gradual à vida normal. Enquanto isso, o Brasil ca-
minha na contramão, com o contágio acelerado por va-
riantes mais infecciosas, a brutal carência de vacinas e a 
exaustão de serviços hospitalares. Desorganização mata.

Editorial

Desorganização letal

SEGUNDA COVID
A primeira-dama Virginia Mendes voltou 

para Cuiabá após passar duas semanas em 
São Paulo tratando uma reinfecção pela Co-
vid-19. Em uma postagem no Instagram, ela 
agradeceu as orações feitas pela sua recupe-
ração. “Estava morrendo de saudades da mi-
nha família, dos nossos dias juntos, da minha 
casa e da minha rotina”, disse, reforçando o 
pedido para que todos continuem se cuidan-
do. Virginia testou positivo pela segunda vez 
dia 1º de fevereiro e chegou a passar seis dias 
internada. O primeiro diagnóstico ocorreu em 
setembro de 2020.

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!

TUCANOS
DELATADOS
Delator premiado, o ex-secretário de Estado 

de Educação Permínio Pinto, que atuou na ges-
tão de Pedro Taques, revelou ter recebido R$ 175 
mil em sua conta bancária para repassar ao então 
deputado federal Nilson Leitão (PSDB) para custe-
ar campanha eleitoral. À época, Perminio atuava 
como seu assessor. Conforme o delator, o valor 
teria sido rateado para custear despesas “não au-
torizadas” na campanha a federal de Nilson, e a 
estadual dos tucanos Wilson Santos, Carlos Ava-
lone e Guilherme Maluf. O valor teria sido dividi-
do entre os candidatos.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Os trâmites para a obtenção e o fabrico 
de imunizantes, bem como os critérios 
de distribuição do ralo estoque, continu-
am envolvidos numa atmosfera carto-
rial e burocrática

“ “ O apresentador do Balança Geral de Juara, Paulo Becker, 64 anos, faleceu 
em decorrência da Covid-19, na quarta (24). O jornalista integrava o Grupo Am-
plitude de Comunicação e faleceu na UTI do Hospital Metropolitano de Várzea 
Grande. Ele havia sido transferido do Hospital Covid-19 de Juara. Além de apre-
sentar o Balanço Geral Juara, pela TV Amplitude, Paulo atuava em um progra-
ma gaúcho aos domingos na Rádio Amplitude FM. Ele também era redator do 
site Amplitude News e já foi assessor de imprensa da Prefeitura e da Câmara. 
Ele deixa esposa e 4 fi lhos. 
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“Essa foi a primeira Mesa que
não teve disputa, nem interna”
DA REPORTAGEM
Mídia News

A deputada estadual 
Janaina Riva (MDB) se des-
pediu da vice-presidência da 
Assembleia afirmando que, 
ainda que às pressas, a mon-
tagem da chapa e eleição da 
atual Mesa Diretora foi feita 
em harmonia e sem disputas.

“Essa foi a primeira 
Mesa em que não teve dispu-
ta. Nem interna. Em nenhum 
momento se cogitou uma 
Mesa alternativa que não fos-
se essa. Essa foi a Mesa que 
nós construímos através do 
nosso trabalho junto, atra-
vés da confiança mútua”, 
afirmou. A deputada usou 
grande parte do seu tempo 
na tribuna para elogiar o ex-
-presidente, Eduardo Botelho 
(DEM), a quem agradeceu 
pela parceria e por dado a 
primeira oportunidade de 
uma mulher assumir o co-
mando do Legislativo, se 
licenciando do cargo. “Nun-
ca eu senti tanta confiança, 
tanto respeito, tanto carinho 
quanto o Botelho teve por 
mim. Não posso deixar de 
registrar a oportunidade úni-
ca que você me deu, talvez a 
única oportunidade da his-
tória, em que um presidente 
da Assembleia se licenciou 
para que o seu vice pudesse 
exercer o mandato de presi-
dente”, disse. Janaina se refe-

riu à relação construída com 
Botelho como um “segundo 
casamento” e disse que deve 
grande parte da sua experi-
ência política atual ao ex-pre-
sidente. “Eu já ganhei muito 
esporro do Botelho, já ganhei 
muito grito. A minha inexpe-
riência aqui na Assembleia 
e na vida pública foi suprida 
pelas aulas que você me dava 
todos os dias”, ressaltou.

A deputada – que agora 
ocupa o cargo de 2ª secretá-
ria na mesa diretora, ao lado 
de Botelho na 1ª secretaria 
– afirmou ainda que sentirá 
falta de compartilhar a mesa 
com o democrata. Janaina 
também desejou sorte ao 
novo presidente, Max Russi 
(PSB), e a seus vices, Dilmar 
Dal Bosco (DEM) e Wilson 
Santos (PSDB).

“Queremos que você 
seja ainda melhor do que foi 
o Botelho, esse é o sentido 
da vida.  Que vocês possam 
representar o nosso Parla-
mento e nos orgulhar, como 
Botelho nos orgulhou”, afir-
mou. A parlamentar concluiu 
o discurso lembrando ainda 
o deputado Valdir Barranco 
(PT), que foi homenageado 
pela chapa e deveria ocupar 
a 4ª secretaria na Mesa Dire-
tora, mas acabou de fora por 
estar internado em uma UTI 
de São Paulo, em decorrência 
da Covid-19.  Ele foi substitu-
ído pelo deputado Allan Kar-

TRANSIÇÃO HARMÔNICA. Em discurso de despedida da vice-presidência, Janaina Riva diz que deve muito a Botelho
Foto: Marcos Lopes

Deputada estadual agora ocupa a 2ª secretaria da al

Deputado Dilmar Da’l Bosco se irritou com petista 

Bruno Rios (2º da esq para dir) posa ao lado dos membros 
da comissão eleitoral Maluf disse isso após assinatura de termo 

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Dilmar Dal’Bosco (DEM) ele-
vou o tom e afirmou que o 
colega de Parlamento Lúdio 
Cabral (PT) faz uma oposição 
“que não constrói”. E disse 
também que ele deveria ser 
“mais corajoso”. A declaração 
foi uma resposta ao petista, 
que reclamou da “falta de al-
ternância” na Mesa Diretora, 
afirmando ainda que a nova 
composição é “ultragovernis-
ta”.

“Lúdio precisa ser mais 
corajoso e colocar o nome 
à disposição, compor uma 
chapa, fazer uma oposição 
ao que foi proposto. É fácil 
de construir. Participe e não 
só critique”, afirmou o par-
lamentar na Rádio CBN de 
Cuiabá. A nova composição 
do Legislativo se deu após 
uma determinação do Supre-
mo Tribunal Federal, que sus-
pendeu a última eleição e de-
terminou a realização de um 

DA REPORTAGEM

Com apenas 13 votos de 
diferença, o vereador Bruno 
Rios (PSB) foi eleito presiden-
te da União das Câmaras Mu-
nicipais do Estado de Mato 
Grosso (Ucmmat) na quarta 
(24). Ao todo, recebeu 311 vo-
tos. Em 2021, ele assumiu seu 
primeiro mandato na Câmara 
de Várzea Grande. Seu oposi-
tor, o vereador Edcley Coelho 
(SD), eleito em Vila Bela da 
Santíssima Trindade por seis 
mandatos, concorria à reelei-
ção, mas obteve apenas 298 
dos votos.

Com isso, a chapa 1, de-
nominada “Gestão, União e 
Transparência” vai comandar 
a Mesa Diretora da entida-
de no biênio de 2021/2022. 
Conforme resultado parcial, 

novo pleito. Na nova compo-
sição - presidida pelo depu-
tado Max Russi (PSB) e que 
tem como primeiro-secretá-
rio Eduardo Botelho (DEM) -, 
Dal’Bosco ocupa a vice-pre-

foram computados no pleito 
509 votos. Dos 1.404 vereado-
res mato-grossenses apenas 
837 estavam aptos a votar na 
eleição.

Das 141 câmaras em 
todo o Estado, somente 79 
participaram do processo 
eleitoral, o que reduziu pela 
metade o número de parla-
mentares eleitores.

Presidente da Comissão 
Eleitoral, Gerivan Evangelista, 
afirmou que o processo elei-
toral ocorreu dentro da nor-
malidade e com total trans-
parência. 

Ainda, que contou com 
envolvimento direto dos fis-
cais indicados por ambas as 
chapas e colaboração de ser-
vidores da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM).

REBATEU LÚDIO

Dilmar: “Ele precisa ser mais
corajoso e compor uma chapa”

13 VOTOS DE DIFERENÇA

Bruno Rios, de Várzea Grande,
é eleito presidente da Ucmmat

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) e o Go-
verno do Estado, assinaram 
termo de cooperação técnica 
para o compartilhamento de 
informações sobre a receita 
pública, principalmente em 
relação à tributária. 

Assinado pelo presiden-
te do TCE-MT, conselheiro 
Guilherme Maluf, pelo gover-
nador Mauro Mendes e pelo 
secretário de Fazenda, Rogé-
rio Gallo, o termo prevê a uti-
lização de sistemas próprios 
de tecnologia de informação 
e permissão de acessos que 
possam subsidiar os traba-
lhos de auditoria da Corte de 
Contas.

Na prática, o termo au-
toriza o TCE-MT a ter acesso 
a todas as receitas públicas, 
fiscalizando as exportações 
que são feitas pelo Estado e 
dando total transparência e 
acesso para que isso possa 
ajudar a combater a sonega-

ção fiscal. O intercâmbio de 
informações será feito de for-
ma online, por meio de aces-
sos concedidos a usuários 
devidamente identificados e 
autorizados pelo órgão.

Auditoria sobre a recei-
ta pública estadual, inclusive 
sobre quem goza de benefí-
cios fiscais assegurados aos 
produtos agrícolas destina-
dos à exportação, já foi tema 
de embate entre Paiaguás 
e TCE-MT, na gestão do ex-
-governador Pedro Taques, 
que chegou a judicializar a 
questão.

“Estamos vivendo um 
momento histórico. Pela pri-
meira vez, um secretário de 
Fazenda e um governador 
estão dando transparência 
total sobre as receitas do Es-
tado. 

E o Tribunal de Contas 
vai trabalhar nessa auditoria, 
mostrando e apontando ca-
minhos para o governador”, 
salientou Maluf, em um ex-
cessivo tom de cordialidade.

PUXANDO O SACO?

“Pela 1ª vez, Governo 
está dando transparência 
sobre receitas”

sidência. Para o democrata, 
Lúdio faz críticas sem sentido 
e diz que não se sente ofen-
dido com as declarações. “É 
o ‘quanto pior, melhor’. É um 
tipo de oposição que não 

constrói. Ele pode encabeçar 
uma chapa. [...] Depois que 
não contribui com nada, vem 
a crítica. Critica sem sentido. 
Não atinge a nenhum depu-
tado”, alfinetou.

dec (PDT).
ELEIÇÃO
A eleição da nova Mesa 

Diretora que comandará a 
Casa de Leis entre 2021 e 2023 
ocorreu após decisão do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
que determinou a suspensão 
da última eleição na Casa de 

Leis e proibiu a recondução 
dos atuais membros nos car-
gos que já ocupam.



Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 04 | ECONOMIA/AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

Alerta sobre ataque de
pulgão-da-cana-de-açúcar
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma praga comum nos 
canaviais brasileiros está co-
meçando a causar estragos 
na cultura do sorgo. O pul-
gão-da-cana-de-açúcar (Me-
lanaphis sacchari) passou a 
ser observado em lavouras 
de sorgo no Sul, Sudeste e 
no estado de Goiás há dois 
anos. Nessa safra já tem sido 
visto em cultivos de verão 
em Mato Grosso. A praga se 
aloja na parte de baixo das 
folhas do sorgo, de onde 
suga a seiva da planta. Pode 
também servir como vetor 
de viroses, ou até mesmo 
como porta de entrada para 
doenças, pelas lesões que 
causa na planta.

“Tanto em sua fase jo-
vem quanto adulta, o pulgão 
suga a seiva da planta. Além 
disso, seus excrementos ge-
ram uma mela sobre as fo-
lhas, o que serve como meio 
de cultura para fungos opor-
tunistas, fazendo aquela fu-

magina, uma camada preta 
que inibe a fotossíntese da 
folha”, explica Flávio Tardin, 
pesquisador da Embrapa 
Milho e Sorgo sediado na 
Embrapa Agrossilvipastoril, 
em Sinop. De acordo com 
Tardin, dependendo do nível 
de infestação, o pulgão da 
cana pode causar até perda 
total da lavoura de sorgo.

Conforme observação 
em experimentos realiza-
dos em Sinop, a praga tem 
atingido tanto materiais de 
sorgo granífero quanto sila-
geiro, biomassa e sacarino. 
Porém, os danos têm sido 
diferentes conforme os ma-
teriais genéticos. Pesquisa-
dores estão monitorando 
a população do inseto e os 
danos em diferentes mate-
riais para identificar aqueles 
mais resistentes.

Com o atraso na seme-
adura e consequentemente 
na colheita da soja em mui-
tas regiões produtoras, em 
razão de fatores climáticos, 
muitos produtores devem 

Foto: Gabriel Faria/embrapa

Praga já tem sido vista em cultivos de verão
em Mato Grosso

LAVOURAS DE SORGO. C Praga se aloja na parte de baixo das folhas, de onde suga a seiva da planta
substituir o milho pelo sorgo 
na segunda safra. Com isso, 
a expectativa é que a área 
com a cultura cresça.

“O sorgo é uma cul-
tura tão nobre quanto as 
outras. Muitos produtores 
talvez plantem esse cereal 
pela primeira vez. O que re-
comendamos é que se faça 
um bom plantio e o moni-
toramento da lavoura desde 
cedo. E, sabendo que a pra-
ga está no estado, se faça o 
acompanhamento da ocor-
rência de pulgões na área”, 
alerta Flávio Tardin.

CONTROLE
Como se trata de uma 

praga nova em lavouras de 
sorgo, ainda não há insetici-
das registrados para o con-
trole na cultura. Por esse 
motivo, o monitoramento é 
o principal aliado para evitar 
danos.

“É importante o pro-
dutor sempre monitorar a 
lavoura dele, para conse-
guir detectar quando esse 

pulgão está chegando e 
acompanhar a evolução da 
população. Não necessaria-
mente essas populações irão 
avançar e crescer a ponto de 
causar prejuízo. Se chegar a 
uma situação com presença 
de mela nas folhas, justifica 
uma entrada de controle”, 
explica Rafael Pitta, pesqui-
sador em Entomologia da 
Embrapa. De acordo com 
Pitta, embora não haja in-
seticidas específicos para 
essa espécie de pulgão no 
sorgo, há outros produtos 
registrados que têm eficácia 
contra pulgões e podem ser-
vir como referência para os 
produtores. O pesquisador 
ressalta ainda a importância 
de acompanhar a ocorrên-
cia de inimigos naturais que 
auxiliam no controle, como 
joaninha, tesourinha e a fase 
larval da abelhinha do milho, 
conhecida em muitos locais 
como “mindinho”. Há ainda 
microvespas que ovoposi-
tam no pulgão, causando a 
morte da praga.

Outro alerta que o en-
tomologista faz é na identi-
ficação da praga, uma vez 
que pode haver confusão 
entre o pulgão e seu exoes-
queleto. “Às vezes o produtor 
confunde e acha que está 
com infestação elevada, mas 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Desde ontem (25), os 
contribuintes já podem bai-
xar o programa de preenchi-
mento e de entrega da decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2021 (ano-base 
2020). O programa para com-
putador estará disponível na 
página da Receita Federal na 
internet.

O prazo de entrega 
começará na próxima se-
gunda (1º), às 7h, e irá até as 
22h50min59s (horários de 
Mato Grosso) de 30 de abril. 
Neste ano, o Fisco espera 
receber até 32.619.749 de-
clarações. No ano passado, 
foram enviadas 31.980.146 
declarações. Pelas estimati-
vas da Receita Federal, 60% 
das declarações terão resti-
tuição de imposto, 21% não 
terão imposto a pagar nem a 
restituir e 19% terão imposto 
a pagar. Assim como no ano 
passado, serão pagos cinco 

DA REPORTAGEM

Os deputados estadu-
ais aprovaram, em primeira 
votação, o projeto de lei que 
dispõe sobre o sistema ferro-
viário de Mato Grosso (SEF-
-MT) e sobre os regimes de 
exploração dos serviços de 
transporte ferroviário de car-
gas e de passageiros.

O projeto segue agora 
para a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJR) da Assembleia Le-
gislativa. De acordo com o 
PLC, o principal objetivo é a 
atração de mais investimen-
tos para a infraestrutura de 
transporte modal ferroviário 
em Mato Grosso. A iniciati-
va privada poderá receber 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes prorrogou novamen-
te as datas para o vencimento 
do Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) referente ao ano de 
2021. O decreto prevê o venci-
mento apenas em julho para 
as placas de 1 a 4. Já as placas 
de 5 a 7 têm o vencimento 
adiado para agosto, enquan-
to veículos de placas 8, 9 e 0 
poderão pagar o imposto no 
mês de setembro. Também 
ficam mantidos os descon-
tos nos pagamentos em cota 
única e opções de parcela-
mento. A decisão foi publi-
cada no Diário Oficial, esten-
dendo a prorrogação que foi 
feita também em 2020. O 

calendário original do IPVA 
2021, que previa o vencimen-
to a partir de janeiro deste 
ano, já havia sido prorroga-
do para março. Porém, de 
acordo com o governador, o 
impacto causado pelo coro-
navírus no estado continua a 
causar transtornos financei-
ros aos mato-grossenses e, 
por isso, o vencimento do im-
posto ficará para o segundo 
semestre.

“É mais uma medida 
que o Governo está toman-
do para poder minimizar o 
impacto dessa perturbação 
da atividade econômica cau-
sada pela pandemia. É um 
fôlego para as empresas, pro-
fissionais e cidadãos que pre-
cisam pagar esse imposto”, 
afirmou.

Governo esclarece como empresas devem proceder na hora de recolher tributo 

Objetivo é atrair mais investimentos em infraestrutura 
para este modal 

Medida visa minimizar impacto econômico causado pela 
pandemia 

MARÇO/ABRIL

Contribuinte já pode baixar
programa da declaração do IR

PELO GOVERNO

Deputados aprovam exploração 
do transporte ferroviário

RESPIRO FINANCEIRO

Governador prorroga
novamente o vencimento 
do IPVA em MT

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

Foto: Christiano antonuCCi

delegação de Mato Grosso 
para construir e/ou operar 
ferrovia, desde que preser-
vada a qualidade e eficiência 
da prestação dos serviços à 
população mato-grossense. 
estatal atinente à supervi-
são, planejamento e regu-
lação do Sistema Ferroviá-
rio de Mato Grosso SFE/MT, 
bem como sobre os regimes 
de exploração dos serviços 
de transporte ferroviário de 
cargas e de passageiros. O 
Sistema Ferroviário de Mato 
Grosso atenderá os anseios 
do setor produtivo mato-
-grossense, em razão da pro-
moção de maior competiti-
vidade nas regiões por onde 
passam os trilhos, em razão 
da ferrovia ensejar a redução 

não está. O pulgão é o inseto 
amarelo. Os pontos brancos 
que geralmente ficam gru-
dados na folha em volta são 
os esqueletos externos do 
inseto que ele deixa na me-
dida em que vai crescendo”, 
explica Rafael Pitta.

lotes de restituição. Os reem-
bolsos serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de maio 
(primeiro lote), 30 de junho 
(segundo lote), 30 de julho 
(terceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de setem-
bro (quinto lote). As regras 
para a entrega da declaração 
do Imposto de Renda foram 
divulgadas pela Receita. En-

tre as principais novidades, 
está a obrigatoriedade de de-
clarar o auxílio emergencial 
para quem recebeu mais de 
R$ 22.847,76 em outros ren-
dimentos tributáveis e a cria-
ção de três campos na ficha 
“Bens e direitos”, para o con-
tribuinte informar criptomo-
edas e outros ativos eletrôni-
cos. Até hoje (26), empresas, 

bancos, demais instituições 
financeiras e planos de saúde 
estão obrigados a fornecer os 
comprovantes de rendimen-
tos. O contribuinte, no entan-
to, pode adiantar o trabalho 
e juntar documentos como 
contracheques e recibos, no 
caso de rendimentos, e notas 
fiscais, usadas para compro-
var deduções.

do custo do frete para o se-
tor, principalmente na parte 
agrícola, no transporte de 
grãos, como também contri-
buirá para a redução signifi-
cativa de toneladas de CO² 

em Mato Grosso, situação 
pela qual, conclui-se que o 
desenvolvimento econômi-
co estará em consonância 
com a defesa do meio am-
biente.



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 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2021 
 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 25 de fevereiro de 2021, às 08h00min, na Sala de 
licitações do CISVP em Peixoto de Azevedo - MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES MÉDICAS, 
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 
COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, conforme EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 001/2021, onde sagrou-se vencedora a empresa KRAUSE COM. DE ART. 
ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.219.062.0001.87, sagrou-se vencedora para os 
itens conforme Termo de Referência, valor global de R$ 543.503,60 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil e 
Quinhentos e Três Reais e Sessenta Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede 
do Consórcio, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de 
Azevedo/MT, e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 25 de fevereiro de 2021. 

 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

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, 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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RETIFICA DE MOTORES HONO, CNPJ 17.378.170/0001-07, 
torna público que requereu a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SO-
CIAL, para a empresa RIO VERDE RETIFICA DE MOTORES 
LTDA, CNPJ 40.357.050/0001-45, nome fantasia RIO VERDE 
RETIFICA DE MOTORES, localizada à Av. Campo Grande, 
1186-N, B. Industrial. Paralelo à alteração, a empresa RIO 
VERDE RETIFICA DE MOTORES torna público que requereu à 
Secretaria de Municipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Ver-
de-MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.) 
0121/2018, processo 3366/2018, para atividade de: Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 
Serviços de recondicionamento e recuperação de motores para 
veículos automotores; RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – 
Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (65) 99227-9390 – ivan.eng.
ambiental@gmail.com]

MADEIREIRA PANORAMA LTDA-ME, CNPJ. 07.629.809/0001-
26. Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Licença por Adesão e Compromis-
so de uma Serraria com Desdobramento de Madeira em Bruto e 
Resserragem, localizada no município de Paranatinga/MT. Não 
determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Presen-
cial - SRP 002/2021, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZA-
DAS EM FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-
NOS. ONDE LÊ-SE 09h00min (horário de Brasília), ficando ALTERADO para 
às 09h00min (HORÁRIO LOCAL) do dia 01 de Março de 2021. Peixoto de 
Azevedo 24 de Fevereiro de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo de Licitação realizado 
na modalidade de Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 002/2021, 
e os demais resultados apresentados pela Pregoeira Oficial e pela equipe de 
apoio, homologo o presente certame para todos os efeitos previstos em lei. 
O objeto do Processo Licitatório é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA 
ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE NOVO MUNDO MT, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência. 

Novo Mundo – MT, em 25 de fevereiro de 2021.
Antônio Mafini

Prefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 11/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 11/2021, cujo objeto é a: Aqui-
sição de 01 (um) Veículo novo, Zero Quilômetro, Tipo Caminhonete Cabine 
Dupla, com Ar Condicionado, Tração 4x2, Transmissão Manual de 5 Marchas 
a Frente e 01 Ré, Cor Branca, Combustível Flex, Motor Mínimo 2.5, Potencia 
Mínima 159 CV e com a Garantia mínima de 12 meses”, que será utilizada 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital.Conforme Edital 
e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Sessão 
no dia 12/03/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no   site www.
licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, 
em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-
-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site www.novaguarita.mt.gov.br .Nova Guarita – MT, em 25 
de Fevereiro  de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 10/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 10/2021, cujo objeto é a: Regis-
tro de Preços para futura e fracionada Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
uso na Merenda Escolar nas Escolas Municipais de Nova Guarita – MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
Abertura da Sessão no dia 10/03/2021 às 08:30h (horário de Mato Grosso) 
no site www.licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 às 12:00h ou através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição 
dos interessados nos sites www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. 
Nova Guarita – MT, em 25 de Fevereiro de 2021. 

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

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

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

 
AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) 
HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E 

FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO)  
 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 
(DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 
AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E 
SERVIÇOS, os serviços serão prestados no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. 
 

- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 
imprensa oficial permanecendo em aberto pelo período mínimo de 60 (SESSENTA) dias para quaisquer novos 
interessados, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na 
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de 
Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na 

Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto 
pelo período de 60 (SESSENTA) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para quaisquer novos interessados. 

 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 25 de fevereiro de 2021. 
  
 
                                            Gleiciane Noleto Lopes 
                                               Presidente - CPL 
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- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 009/2021 – SRP Nº 010/2021 
  
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará 
às 08h00min (Horário Local), do dia 11 de 
Março de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 009/2021, Registro de Preços 
nº 010/2021, DESTINADO À FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, 
PEDRISCO E PO DE BRITA A SEREM 
UTILIZADOS NAS OBRAS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO 
MUNICÍPIO DE VERA, COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FINISA/CAIXA, 
ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, 
tipo “menor preço por ÍTEM”, conforme 
descrições e quantidades constantes neste 
Termo de Referência do Edital. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br,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, 25 de fevereiro de 2021. 
  

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 
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RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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.

26/27/02/2021.

Marcelândia/MT, 25 de fevereiro de 2021.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Prestar Serviços Médicos de 

Atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da Família), e no Hospital 

Municipal Maria Zélia, localizados no Município de Marcelândia/MT. A 

Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira 

Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, a 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, 

corrigindo vício no item 10 do referido Edital. Informa ainda a data para 

abertura das propostas: dia 10 de março de 2021, às 08:00 horas (Horário 

de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 

Marcelândia/MT. O Edital Retificado completo está à disposição dos 

interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua dos Três Poderes, nº 777, 

Centro e no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

Raphaella Espíndola Benício

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2021

Pregoeira Oficial

DO EDITAL/REAVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 004/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E 
ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: SANTOS E 
BENASSI LTDA INSCRITA NO CNPJ N° 19.454.422/0001-65 com valor total 
de R$ 132.000,00.  

Matupá – MT, 25 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Infra-
estrutura de Campo Novo 
do Parecis está intensifi-
cando as atividades para 
melhoria das estradas vi-
cinais. Desde o começo do 
ano, esquipes da Secreta-
ria de Infraestrutura traba-
lham em diversos trechos 
de estradas na área rural.

Por conta das fortes 

Ações são intensificadas para garantir melhoria 

Foto: Divulgação

chuvas, equipes continu-
am os trabalhos na linha 
Santa Maria e na MT-488, 
realizando a manutenção 
de tapa-buracos, patrola-
mento e cascalhamento. 
O trabalho de forma in-
tensa continuará para que 
as vias se mantenham em 
condições de trafegabili-
dade, permitindo com que 
os usuários consigam utili-
zá-las com segurança.

Novas doses de vacina serão
distribuídas a partir de 2ª
DA REPORTAGEM
G1-MT

A nova remessa com 
mais de 32 mil doses de va-
cinas contra o coronavírus 
(Covid-19), que Mato Grosso 
recebeu entre quarta (24) e 
quinta (25), deverá ser enca-
minhada aos municípios a 
partir de segunda-feira (1º). 
A informação é da Secretaria 
Estadual de Saúde de Mato 
Grosso.

O tempo é necessário 
para que as equipes da Vigi-
lância Estadual trabalharem 
no recebimento das doses, 
na conferência da quantida-
de, na catalogação dos imu-
nizantes e no encaixotamen-
to para distribuição e retirada 
dos municípios.

A nova remessa da va-
cina CoronaVac chegará em 
Mato Grosso às 10h desta 
quinta-feira no Aeroporto 
Marechal Rondon, em Várzea 
Grande, por um voo da Azul. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, a previsão é de que 
cheguem 11,8 mil doses para 
a imunização dos grupos 
da primeira fase da Campa-
nha de Vacinação contra a 
Covid-19. As unidades desta 
nova remessa serão utiliza-
das somente como segunda 
aplicação. Para a vacina Co-
ronaVac, o prazo para a apli-
cação da segunda dose varia 
entre 14 e 28 dias.

Na manhã de quarta, o 
estado também recebeu 21 
mil doses da vacina Astra-
Zeneca. Até o momento, já 
foram recebidas 212.760 mil 
doses de imunizantes contra 
a Covid-19 em Mato Grosso.

CAMPANHA
O secretário de Saúde 

de Mato Grosso, Gilberto Fi-
gueiredo, afirmou que as do-
ses que o estado recebeu até 
agora são insuficientes para 
atingir a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde. 

O plano inicial estima 

Foto: geovana albuquerque

CoronaVac: prazo para a aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias 

CONTRA COVID-19. As unidades desta nova remessa serão utilizadas somente como segunda aplicação

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A União das Entidades 
de Sinop (Unesin), o Rota-
ry Clube Sinop e o Rotaract 
Clube de Sinop fizeram nes-
ta semana a doação de mil 
máscaras de proteção facial 
e 130 frascos de álcool 70% 
para o Tiro de Guerra de Si-
nop, que serão utilizados 
pelos novos atiradores que 
serão incorporados ao TG 
09-002 no início de março, 
como medida de prevenção 
à disseminação da Covid-19.

As máscaras são pro-
duzidas pela fábrica de más-
caras da UFMT em um pro-
jeto de parceria do Rotary 
Clube Teles Pires e Unesin, 
com financiamento de di-
versas empresas. O álcool é 
proveniente de um projeto 
social do Rotaract Clube.

Os materiais foram re-
cebidos pelo subtenente 
Cristiano Gonçalves, Chefe 

DA REPORTAGEM

O trânsito, em qualquer 
cidade, exige constante ob-
servação, planejamento e 
intervenções. Por isso, os se-
cretários Ednilson Oliveira 
(Cidade), José Carlos Moura 
(Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil), Milton Geller 
(Obras e Serviços Públicos) se 
reuniram para discutir e ma-
pear as próximas ações para 
tornar mais seguro e ágil o 

Máscaras e álcool em gel entregues ao TG para uso dos atiradores

SINOP

Entidades entregam máscaras e
álcool 70% ao Tiro de Guerra

C.N.PARECIS

Estradas rurais recebem 
manutenção para período 
de escoamento da safra

SORRISO

Secretários avaliam ações
para melhorar o trânsito

Foto: Daniela Melhorança

trânsito de Sorriso.
Junto com técnicos das 

pastas, os gestores avaliaram 
a necessidade da implanta-
ção de dois binários: um entre 
a Perimetral Sudoeste com 
a Rua Lupicínio Rodrigues; e 
outro entre as avenidas Otá-
vio Souza Cruz e Luiz Amadeu 
Lodi.

A ação, que consiste na 
implantação de mão-única 
em vias paralelas, está previs-
ta no Plano de Ação Imediata 

de Instrução, e pelo subte-
nente Marcelino Leal, Instru-
tor do TG 002.

Os diretores da Unesin 
aproveitaram para vistoriar 

as instalações do Tiro de 
Guerra de Sinop que reini-
ciará suas atividades na pró-
xima semana. 

Foi constatada a ne-

cessidade emergencial de 
reforma e adequação da 
estrutura para garantir a se-
gurança das atividades no 
local.

no Trânsito (PAIT), elaborado 
pela empresa Systra Enge-
nharia, empresa contratada 
pela Prefeitura, via licitação, 
justamente para avançar na 
modernização do trânsito.  
Além de binários, o estudo 
contempla ainda, entre outras 
propostas, a implantação de 
semáforos no lugar de rotató-
rias em algumas avenidas.

A reunião também per-
mitiu a análise dos pontos 
que devem passar pelo pro-

cesso de revitalização da pa-
vimentação, item também 
indispensável quando o as-
sunto é segurança no trânsi-
to. As ações de recapeamento 
contemplam vários pontos e 
serão feitas, tanto em micror-
revestimento asfáltico quanto 
em cimento betuminoso usi-
nado a quente (CBUQ). Cerca 
de R$ 2 milhões devem ser 
destinados para as ações de 
microrrevestimento e R$ 1,5 
milhão para CBUQ.

vacinar 25% da população 
de Mato Grosso até o fim da 
campanha. 

O número total de va-
cinados até agora no estado 
representa pouco mais de 2% 
da população mato-grossen-
se, que é de 3,5 milhões de 
pessoas.

“O problema não é va-
cinar, é ter vacinas. Nenhum 
estado está satisfeito com o 
fluxo de doses encaminhadas 
é tão pouco com o percentu-
al de cobertura da popula-
ção”, disse o secretário.

Segundo Figueiredo, o 
estado tem 800 salas de imu-

nização. 
O governo está fazendo 

uma análise para verificar se 
outros estados estão rece-
bendo proporções maiores 
de doses em comparação 
com Mato Grosso.

Dentre os 10 muni-
cípios com maior número 

de casos de Covid-19 estão: 
Cuiabá (52.822), Rondonó-
polis (18.741), Várzea Grande 
(15.622), Sinop (12.667), Sorri-
so (10.225), Tangará da Serra 
(9.903), Lucas do Rio Verde 
(9.256), Primavera do Leste 
(7.290), Cáceres (5.485) e Nova 
Mutum (5.037).
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