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QUEIMADAS NAS BRS

Vai começar
o Campeonato
Mato-grossense!

O Campeonato Mato-grossense 
2021 começou! A primeira rodada 
começou ontem e mais quatro 
partidas serão disputadas sábado 
e domingo. O Nova Mutum é o 
atual campeão e o Cuiabá re-
presenta o estado na Série A do 
Brasileirão. Outros emergentes, 
como União e Luverdense se jun-
tam aos tradicionais Sinop, Ope-
rário e Dom Bosco. Poconé e Ação 
buscam se consolidar, enquanto o 
Grêmio Sorriso estreia na elite.
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COM 2 BRAÇOS

‘Guitarra
de cocho’
homenageia
cultura
cuiabana

O músico Billy Espíndola 
criou a ‘guitarra de cocho’, com 
dois braços, feita em um corpo 
maciço de sucupira e pau-ferro, 
como forma de unir o amor pela 
música e a cultura cuiabana. A 
criação foi inspirada no instru-
mento tradicional de Cuiabá, a 
viola de cocho.            Página - 7

ASSESSORIA

DIVISA MT/PA

O fi m de uma disputa que se arrastou por 16 anos na Justiça pode comprometer a renda de cen-
tenas de produtores que vivem em uma região da divisa entre Mato Grosso e Pará. Em maio do 
ano passado, o STF negou um pedido do governo mato-grossense, que queria estender o limite 
territorial do estado.                                                Página -4

DIVULGAÇÃO

VAI PESAR NO BOLSO DO PRODUTOR

O embaixador do Irã, Hossein Gharibi, acompanhado de empresários 
iranianos, esteve em Sorriso nesta semana para conhecer pessoal-
mente as potencialidades relacionadas ao agronegócio, e estreitar 
o relacionamento comercial entre Irã e Mato Grosso, em especial a 
região de Sorriso, maior produtor de grãos do Brasil.             Página -3

Embaixador e empresários do Irã
conhecem potencialidades do agro

SÁBADO

FRETE PARA
LEVAR SOJA
SUBIU MAIS
DE 70%

ESTUDANTES
RECEBERÃO
KIT MERENDA
ESCOLAR

KARDEC DEVE
RENUNCIAR
QUANDO BARRANCO
VOLTAR À AL

INTENÇÃO DE
COMPRAR 80
MIL DOSES
DA VACINA

SORRISO-MIRITITUBA SINOP NOVA MESA SORRISO
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Nova Mutum defende título e Cuiabá
na Série A: o Estadual começa hoje
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Campeonato Mato-
-grossense 2021 começou! 
Nesta sexta (26), Dom Bosco 
e Operário-VG entraram em 
campo na Arena Pantanal, 
dando pontapé na competi-
ção (a partida terminou após 
o fechamento desta edição). 
No sábado (27), o União Ron-
donópolis, atual vice, recebe 
o Luverdense, no Estádio Lu-
thero Lopes, às 17h, enquanto 
o Grêmio Sorriso faz o clássi-
co do Nortão contra o Sinop, 
no Egídio José Preima, às 19h. 
No domingo, é a vez do Cuia-
bá estrear diante do Poconé, 
às 9h, na Arena, enquanto o 
atual campeão Nova Mutum 
recebe o Ação/Santo Antô-
nio no Estádio Valdir Doilho 
Wons, às 15h30.

Na primeira fase, os 10 
times se enfrentam em tur-
no único, todos contra todos. 
Os 8 melhores avançam às 
quartas de fi nal, enquanto os 
2 piores serão rebaixados. As 
quartas, semifi nais e fi nais 
serão disputadas no sistema 
mata-mata, em jogos de ida e 
volta, com vantagem de man-
do de campo na volta para o 
melhor índice técnico em 
todo o campeonato. Os man-
dos de campo nas fases ma-
ta-mata serão decididos pela 
campanha na primeira fase.

NOVA MUTUM: 
EM BUSCA DO BI?
Esta edição do Mato-

-grossense promete ser acir-
rada por inúmeros aspectos, a 
começar pelo atual campeão. 
O Nova Mutum levantou a 
taça em sua primeira partici-
pação na elite estadual e, de 
cara, garantiu vaga nas prin-
cipais competições nacionais 
nesta temporada: Copa do 
Brasil e Campeonato Brasilei-
ro Série D. Também manteve 
o treinador William de Mattia 
e pelo menos 70% do elenco.

Apesar de defender o 
título, o discurso no clube é 
de humildade, tanto que o 
técnico não fala em bicampe-
onato, e sim que o Azulão da 
Massa vai em busca de vagas 
nas competições nacionais.

“Nós vamos entrar para 
brigar por coisas grandes. Te-
nho certeza, que com muito 
empenho e humildade vamos 
em busca de colocar o Nova 
Mutum em competições na-
cionais no ano de 2022. Este 
ano temos um calendário 
cheio e isso vai ser muito im-
portante para a cidade, para o 
clube e para todos que traba-
lham com o futebol”, disse.

CUIABÁ: NA ELITE NA-
CIONAL

Principal força do fute-
bol mato-grossense na últi-
ma década, o Cuiabá alavan-
cou da 4ª divisão para a elite 
nacional e disputará a Série A 
pela primeira vez em sua his-
tória em 2021. Além do Mato-
-grossense, o Cuiabá disputa 
a Série A e a Copa do Brasil.

Para isso, o clube se mo-
vimento no mercado.  O clube 
ainda está tímido nas contra-
tações, mas já defi niu quem 
fi ca da temporada passada. A 
principal dúvida ainda segue 
a mesma: quem será o novo 
técnico.

Até o momento chega-
ram o zagueiro Wálber, ex-
-Guarani; o meia Bruninho, de 
20 anos, que estava no Tupy-
nambás-MG e Luiz Fernando 
Iubel, que será auxiliar-técni-
co permanente. O profi ssio-
nal assume o comando téc-
nico no início do estadual até 
a chegada no novo treinador. 
Já o goleiro Walter, do Corin-
thians, e o lateral João Lucas, 
do Flamengo, ainda estão em 
negociação.

A equipe perdeu atle-
tas em fi m de contrato, caso 
dos zagueiros Ednei e Willian 
Barão, do lateral Lenon, dos 
meias Jean Patrick, Gabriel 
Caju, Nenê Bonilha, e dos ata-
cantes Gabriel Silva, Willians 
Santana e Perdigão. Outros 
que estavam por emprésti-
mo também foram embora, 

casos dos laterais Romário 
e Lucas Ramon; do zagueiro 
Eduardo Kunde; dos meias 
Matheus Barbosa e Felipe 
Ferreira; e dos atacantes Ma-
xwell, Marcinho e Yago. Três 
atletas foram emprestados: 
Jenison (Novorizontino), Fe-
lipe Marques (Ferroviária) e 
Matheus Nogueira (XV de Pi-
racicaba).

Permaneceram na equi-
pe alguns destaques como os 
goleiros João Carlos, Bretas e 
Fernando Caixeta; os zaguei-
ros Anderson Conceição, Luiz 
Gustavo e Everton Sena; os la-
terais Alexandre Melo e Lucas 
Hernandez; os meio-campis-
tas Rafael Gava, Gabriel Pieri-
ni e Élvis; e o atacante Elton. 
O volante Auremir renovou o 
contrato e segue no Dourado.

OPERÁRIO: SEM 
GRANDES AMBIÇÕES
O Operário Várzea-

-grandense tem um objetivo 
defi nido para o Estadual: ser 
fi nalista. Para isso, fez uma 
mescla de jogadores expe-
rientes com revelações do 
futebol local. Com muitas 
conquistas pelo Brusque-SC, 
o principal destaque desta 
equipe é o zagueiro Neguete.

Com 34 anos, Neguete 
tem muita história no futebol 
catarinense, principalmente 
no Brusque, onde conquistou 
o título da Série D do Brasilei-
ro e o acesso para a Série B, 
na última temporada. O za-
gueiro tem 145 jogos pelo clu-
be catarinense.

Outro destaque dessa 
equipe é o atacante Wellis-
son, formado nas categorias 
de base do Londrina e que 
esteve no acesso da Inter de 
Limeira para o Paulistão há 
dois anos. Eles se juntam ao 
jovem goleiro Elias, ex-Cuia-
bá, e o zagueiro Bruno Feli-
pe, ex-Dom Bosco, jogadores 
conhecidos do futebol mato-
-grossense.

Ainda sem poder contar 
com o técnico Zé Humberto, 
que se recupera da Covid-19, 
quem comandará o time na 
estreia será o seu auxiliar-
-técnico Gianni Freitas. Gianni 
conhece bem o futebol mato-
-grossense, uma vez que já foi 
treinador de Dom Bosco, Mix-
to e Sinop.

SINOP QUER VOLTAR 
AOS BONS MOMENTOS

O Sinop completa 22 
anos sem título estadual, 
mas bateu na trave 3 vezes 
recentemente. Vice em 2016, 
2017 e 2018, a equipe foi fi gu-
rinha carimbada nas princi-
pais competições, mas nunca 
conquistou resultados satis-
fatórios. Agora, sem Copa Ver-
de e fora da Copa do Brasil e 
Série D, o foco será apenas no 
Mato-grossense.

Sem muitos investimen-
tos, o Galo do Norte montou 
um elenco jovem e tem ob-
jetivos modestos. O técnico 
Edílson Júnior lamentou não 
poder contar com o apoio da 
fanática torcida, que nos úl-
timos anos tem sido a mais 
atuante em MT.

“Para uma equipe de 
massa, que a torcida compa-
rece e apoia o time, perde-
mos o nosso 12º jogador. Se 
os portões tivessem abertos 
teríamos uma arma muito 
forte. Pela falta de incentivo 
das arquibancadas pode dar 
impressão de jogo treino, mas 
digo aos atletas para mante-
rem a concentração, porque 
um pequeno erro pode custar 
uma derrota”, explicou.

Após iniciar o ano com 
o técnico Rubem Xavier, que 
disputou a Copa Verde - time 
foi eliminado para o Atlético-
-GO nas oitavas de fi nal -, a 
diretoria trocou o comando 
para o estadual. A escolha foi 
por Edílson Júnior, que tem 
dois títulos mato-grossenses 
Sub-19 pelo União. Profi ssio-
nal acostumado a treinar ga-
rotos.

LUVERDENSE: ELENCO 
REDUZIDO

O Luverdense anunciou 
a contratação do atacante 

MATO-GROSSENSE 2021. Dez times disputam taça, que teve campeão inédito ano passado e agora terá um novo caçula
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Técnico William de Mattia comanda o atual campeão Nova Mutum 

Atacante Elton permanece no Cuiabá 

Edílson Júnior será o comandante do Sinop no Mato-grossense 

Com passagem no Palmeiras, Ronny será reforço no ataque do União 

colombiano Néider Batalla, 
23 anos, que estava no XV 
de Jaú. O jogador vai dispu-
tar posição com outros cinco 
companheiros de posição. O 
técnico Eduardo Henrique 
disse que a equipe terá um 
grupo reduzido, mas que será 
muito homogêneo. No total, 
o elenco do LEC tem 23 joga-
dores.

Os destaques fi cam por 
conta do goleiro Gabriel Felix, 
do volante Profeta, dos meias 
Alan Fabrício e Léo Goteira e 
do atacante Isac. Nesta tem-
porada, o LEC tem vaga ga-
rantida na Copa do Brasil.

UNIÃO RONDONÓPO-
LIS: EM REESTRUTURAÇÃO

O vice-campeonato em 
2020 deixou o União Rondo-
nópolis um pouco frustrado, 
mas refl etiu a ótima campa-
nha que a equipe fez ao lon-
go do campeonato. Para esta 
temporada o clube anunciou 
o atacante Ronny, que esta-
va no futebol catarinense. No 
começo da carreira, o jogador 
teve passagens por Figuei-
rense, Palmeiras e Botafogo. 
Inclusive, foi campeão da Sé-
rie B do Brasileiro em 2013 
pelo Verdão

“É uma satisfação imen-
sa retornar ao futebol Mato-
-grossense e vestir a camisa 
do União, quero fazer gols e 
trabalhar muito. Vou me de-
dicar e estar focado, pois te-
mos um ano importante no 
clube, cheio de competições”, 
afi rmou o novo contratado.

Durante a pré-tempo-
rada, o Colorado realizou 3 
amistosos. O último foi contra 
o Costa Rica-MS, na última 
quarta-feira, no Luthero Lo-
pes, jogo em que empatou 
em 1 a 1 – gol marcado por 
Igor Vieira no segundo tem-
po.

POCONÉ: SEM ESTÁDIO
O Poconé montou um 

elenco jovem para a dispu-
ta do Mato-grossense e per-
deu seu principal aliado para 
tentar se manter na elite do 
futebol mato-grossense: o 
Estádio Neco Falcão. O local, 
conhecido por ser um alça-
pão, sempre foi um trunfo do 
time pantaneiro. A secretaria 
de obras do município iniciou 
reformas no estádio, que não 
poderá receber jogos profi s-
sionais. Diante disso, o Poco-
né mandará seus jogos em 
Cuiabá.

O clube iniciou uma 
parceria com um empresário 
de fora de Mato Grosso, que 
não vingou. A diretoria, então, 
correu contra o tempo para 
montar o elenco. Alguns jo-
gadores da base trabalham 
em conjunto com o grupo 
reduzido e jovem visando a 
manutenção do time na pri-
meira divisão. Os treinos tam-
bém estão sendo realizados 
em Cuiabá.

DOM BOSCO: 
LONGO JEJUM
Entre os campeões es-

taduais que ainda estão na 
ativa, o Dom Bosco é a equipe 
que carrega o maior jejum de 
títulos. São 30 anos. A última 
conquista foi em 1991. Para 
quebrar esse tabu, o clube se 
reforçou. Na última semana 
anunciou 3 reforços para a 
disputa do Estadual. Desta-
que para Josué, que é espera-
do para ser o homem gol do 
Azulão da Colina.

Os outros dois estavam 
no futebol carioca e já trei-
nam com o restante do elen-
co. O carioca tem 31 anos e 
iniciou a carreira nas catego-
rias de base do Vasco. Passou 
por diversos clubes no interior 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Seu último clube foi o Samut 
Prakan FC, da Tailândia.

Os outros dois contra-
tados, que já estão sob o co-
mando do técnico Hugo Al-
cântara, são o atacante Luan, 
25 anos, que estava no Murici-
-AL, e o volante Donavan, ex-
-Macaé-RJ.

GRÊMIO SORRISO: 
DEBUTANTE NA ELITE

Estreando na elite do 
Mato-grossense, o Grêmio 
Sorriso coloca o município 
novamente nas disputas es-
taduais. O Sorriso EC, bicam-
peão em 1992/93, foi rebaixa-
do em 2012 e, desde então, a 
cidade não tinha um repre-
sentante na primeira divisão.

Para fazer uma boa cam-
panha, a diretoria confi rmou 
a contratação dos atacantes 
Leonardo Riboldi, que jogava 
no Igrejinha; e de Marcos Viní-
cius, remanescente da última 
temporada. O goleiro Táles 
também defenderá o time.

O meia Raphael, que 
pertencia ao Jataiense, tam-
bém foi contratado. A dire-
toria também acertou a che-
gada do zagueiro Alexandro, 
que jogava pelo Passo Fundo, 
e do lateral-esquerdo Filipe 
Duarte, que defendia o Atléti-
co Catarinense.

AÇÃO/SANTO 
ANTÔNIO: PARA 
MELHORAR A IMAGEM
Após conquista do aces-

so com o título da Segunda 
Divisão no ano passado, a 
equipe do Ação/Santo Antô-
nio, que representa a cidade 
de Leverger, se apresentou 
para a pré-temporada visan-
do o Mato-grossense 2021.

Com elenco reduzido, a 
equipe busca melhorar sua 
imagem no Estado. Na úni-
ca vez que disputou a elite, 
a equipe até fez uma primei-
ra fase de razoável respeito, 
terminando em 6º, com 13 
pontos. Porém, por conta de 
escalação irregular de atletas, 
perdeu 15 pontos no tapetão 
e, com -2, acabou rebaixado 
ao lado do Poconé.

Agora, com a maioria 
dos atletas sendo da baixa-

da cuiabana, o time será co-
mandado pelo técnico Odil 
Soares, que foi campeão pelo 
clube na Segundona. “Esta-
mos aqui para fazer a alegria 
de um povo. O dia a dia nosso 
tem que ser bom, não acredi-
to em sorte no futebol, acre-
dito em competência e traba-
lho”, disse.

Os nomes mais conheci-
dos do plantel são do goleiro 
João Pantaneiro, do zagueiro 
Odail Junior, dos meio-cam-
pistas Ruan Bahia, Peixinho 
e Deivisson Pikachu, e dos 
atacantes Michel e Paulinho 
Mingau.

Os treinos ocorrem no 
miniestádio Bugrinho, em 
Santo Antônio de Leverger, 
porém a equipe deve mandar 
seus jogos no Estádio Dutri-
nha (que ainda será entre-
gue) ou Dito Souza, em Vár-
zea Grande.
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Embaixador e empresários do irã 
conhecem potencialidades do agro
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O embaixador do Irã, 
Hossein Gharibi, acompanha-
do de empresários iranianos, 
esteve em Sorriso nesta se-
mana para conhecer pesso-
almente as potencialidades 
relacionadas ao agronegócio, 
e estreitar o relacionamento 
comercial entre Irã e Mato 
Grosso, em especial a região 
de Sorriso, maior produtor de 
grãos do Brasil.

Estiveram acompa-
nhando a comitiva, o senador 
Carlos Fávaro, deputado fe-
deral Neri Geller, e represen-
tando o governador Mauro 
Mendes, o secretário de cul-
tura, Beto Machado. A co-
mitiva foi recepcionada pelo 
prefeito Ari Lafin, secretários 
e vereadores, que acompa-
nharam a visita, realizada na 
usina de biocombustíveis 
Safras, que produz etanol à 
base de milho.

O embaixador iraniano 
Hossein Gharibi, confirmou a 
intenção em aumentar a re-
lação comercial com o Brasil, 
em especial com Mato Gros-
so. “Nossa relação comercial 
com o Brasil é muito boa, 
queremos aumentar isso, 
queremos comprar mais ali-
mentos, pois o Irã tem uma 
população muito grande e 
precisamos de comida, como 
milho, soja e carne, e essa 
região nos oferece isso”, afir-

mou.
O embaixador ressaltou 

ainda, que além de fortalecer 
a compra de alimentos, pre-
tende vender para o Brasil, 
produtos que são fornecidos 
pelo Irã, que são utilizados 
principalmente na produção 
agrícola.

O prefeito Ari Lafin des-
tacou a importância de Sor-
riso, considerada a Capital 
Nacional do Agronegócio, 
em estar estreitando os laços 
com empresários iranianos. 
“Estamos felizes em estar 
apresentando as potenciali-
dades de Sorriso, que se des-
taca pela sua forte produção 
agrícola, aliada à responsabi-
lidade sustentável e geração 
de emprego e renda, contri-
buindo com a economia do 
país”, disse. O senador Carlos 
Fávaro, ressaltou o vínculo 
comercial do Irã com Mato 
Grosso. “Nosso estado se 
consolida cada vez mais com 
grandes oportunidades para 
investidores internacionais, o 
Irã é prova disso, é o segundo 
país que mais compra pro-
dutos de Mato Grosso, tenho 
certeza de que essa relação 
só vai aumentar com a visita 
deles aqui em Sorriso”, co-
mentou. 

O Irã é um grande par-
ceiro comercial do Brasil. 
Quem confirma isso é o de-
putado federal Neri Geller. 
“Essa visita vai trazer muitos 
benefícios para Sorriso e re-

SORRISO. Visita foi acompanhada pelo prefeito Ari Lafin e pelo senador Carlos Fávaro
Foto: Divulgação

irã é responsável pela compra de 70% do milho brasileiro

Pode haver cancelamento da nova eleição
da Mesa Diretora

Petista está na UTI em São Paulo e ficou de fora de nova 
composição 

Para Janaina, nome pode ser ligado a Emanuel
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DA REPORTAGEM

Petição protocolada, 
assinada pelo presidente na-
cional do PDT Carlos Lupi, 
pode gerar nova reviravolta 
no comando da Assembleia. 
Nela, o PDT pede que a ação 
que determinou a suspensão 
da posse de Eduardo Botelho 
(DEM) seja redistribuída. Nes-
te caso, se acatada, pode ha-
ver o cancelamento da nova 
eleição da Mesa Diretora até 
que o Supremo volte a decidir 
sobre o caso.

“Todos os feitos que, a 
título de coincidência parcial, 
tratem do mesmo tema, tal 
como este, devem ser redis-
tribuídos ao ministro Nunes 
Marques por prevenção, sob 
pena de decisões liminares 
distintas, agredindo a isono-
mia com que devem ser tra-
tados os Poderes Legislati-
vos dos Entes da Federação. 
Portanto: seja este feito ime-
diatamente redistribuído ao 
Ministro Nunes Marques”, diz 
trecho da petição.

DA REPORTAGEM

O deputado Allan Kar-
dec (PDT), que integra a nova 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, pode abrir mão 
do cargo de quarto secretário 
em favor do colega de Parla-
mento, Valdir Barranco (PT), 
que hoje está na UTI de um 
hospital de São Paulo, após 
ser diagnosticado com Co-
vid-19.

A afirmação foi con-
firmada pelo presidente do 
Legislativo, Max Russi (PSB), 
após anúncio feito pelos de-
putados Eduardo Botelho 
(DEM) e Janaina Riva (MDB), 
que hoje ocupam a 1ª e a 2ª 
secretaria da Casa, respecti-
vamente. Antes de uma nova 
eleição ser determinada pelo 
Superior Tribunal de Justiça 

Se acatada a redistri-
buição, pode ocorrer mudan-
ça de entendimento sobre 
a decisão de Alexandre de 
Moraes que entendeu pelo 
afastamento imediato de Bo-
telho da presidência e vedou 
a reeleição de integrantes da 
Mesa Diretora nos mesmos 
cargos. O então presidente da 
AL não recorreu da decisão e 
realizou nova eleição da Mesa 
Diretora. Nela, Max Russi foi 
eleito presidente e Botelho 1º 
secretário, através do rema-
nejamento de funções. A mo-
vimentação de Lupi deixou o 
líder do PDT na Assembleia 
Allan Kardec numa saia-justa. 
Embora tenha proximidade 
com Lupi, ele nega ter conhe-
cimento da ação de seu par-
tido no Supremo. “Não tem 
esse documento falando da 
ALMT. Fizemos uma varredu-
ra em todos os processos que 
o PDT entrou e eu gostaria de 
receber esse material. Nossos 
advogados de MT e de Brasí-
lia não encontraram nenhu-
ma ação”, declarou.

(STJ), Barranco era o primeiro 
secretário da Assembleia Le-
gislativa e o cargo seria nova-
mente destinado a ele, se não 
fosse a doença.

“Foi uma decisão jurí-
dica. A análise jurídica que 
teve é de que ele não pode-
ria [compor a Mesa] porque 
o regimento da casa prevê a 
presença para assinar. E fize-
ram a seguinte análise: como 
é que ele participa de uma 
chapa da qual ele não teve 
conhecimento?”, disse Bote-
lho.

Segundo o presidente, 
a saída encontrada foi preen-
cher a vaga e Kardec concor-
dou em dar a oportunidade 
ao colega petista para reto-
mar o cargo, se assim desejar. 
“Se o Barranco tiver interesse, 
ele abre mão, não é apegado 

ASSEMBLEIA

Pedido do PDt nacional pode provocar 
nova reviravolta da eleição da Mesa

NOVA MESA

Kardec deve renunciar após
Barranco voltar à assembleia

DA REPORTAGEM

A deputada estadual 
Janaina Riva disse que quer 
um nome novo para a lide-
rança do MDB municipal, 
em Cuiabá, mesmo que ele 
seja ligado ao prefeito Ema-
nuel Pinheiro, seu atual “de-
safeto”. A parlamentar disse 
que Francisco Faiad, apoiado 
pelo prefeito para o cargo de 
presidente do diretório de 
Cuiabá, não pode ser reeleito 
por causa de uma resolução 
do partido.

Janaina disse que ain-
da não foi possível realizar 
uma reunião para discutir 
a presidência municipal do 
MDB em Cuiabá. A deputada 
ainda disse que não há mais 
tanta urgência na escolha.

“Não deu tempo de fa-
zer reunião nenhuma nes-
sa semana. O clima eu acho 
que já está muito mais favo-
rável para poder fazer uma 
composição, e as prioridades 
também vão mudando né, lá 
atrás a gente tinha mais in-

teresse nessa disputa muni-
cipal, hoje já não temos mais 
tanto, acho que o passar do 
tempo com certeza acalma a 
situação”.

Sobre a escolha, Ema-
nuel já se manifestou di-
zendo que não abre mão 
que Faiad seja presidente 
do MDB Cuiabá. A depu-
tada, porém, voltou a dizer 
que existe uma resolução 
do partido que veda a ree-
leição por mais de um man-
dato e por isso seria natural 
fazer a substituição, mesmo 
que seja de alguém ligado a 
Emanuel.

“Eu gostaria muito de 
ver um nome novo, uma li-
derança nova, acho que seria 
importante, sem problema 
se fosse ligado ao Emanuel, 
mas alguém que tivesse 
vontade de construir parti-
do. Porque essa tem que ser 
a prioridade agora, a gente 
não precisa da nomenclatu-
ra de um presidente, precisa-
mos de um presidente para 
trabalhar a chapa”.

DESAFETO DE EMANUEL

Janaina quer nome
novo na liderança
municipal do MDB

gião, este relacionamento é 
muito importante, afinal, o 
Irã é um grande parceiro co-
mercial do Brasil, comprando 
cerca de 70% do milho que é 
produzido aqui”, comentou 
Geller. Além de conhecer as 
estruturas da indústria, a co-
mitiva teve a oportunidade 
de acompanhar o proces-
so de produção do etanol, à 
base do milho, e ainda acom-
panharam o processo de co-
lheita da soja. 

Um dos proprietários 
da indústria e ex-prefeito de 
Sorriso, Dilceu Rossato, disse 
estar feliz em receber a comi-
tiva iraniana. “É uma satisfa-
ção enorme receber a comi-
tiva de iranianos, apresentar 
a eles o cultivo da soja, todo 
o processo de produção do 
álcool, por meio do milho, as-
sim como o DDG, importante 
nutriente do milho, utilizado 
principalmente para alimen-
tação de animais de corte”, 
destacou Rossato.

Além de ser o país que 
mais importa milho do Bra-
sil, o Irã também avançou 
na compra de soja, sendo o 
segundo produto brasileiro 
mais comprado pelos irania-
nos. 

Outro alimento mui-
to procurado é a carne, o Irã 
é um dos cinco países que 
mais consome a carne brasi-
leira, confirmando a impor-
tante relação comercial exis-
tente entre os dois países.

a cargo. Sem sombra de dú-
vidas, uma atitude nobre do 

deputado Allan Kardec”, dis-
se Russi.
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Fim de disputa na divisa pode 
pesar no bolso dos produtores
DA REPORTAGEM

O fim de uma disputa 
que se arrastou por 16 anos 
na Justiça pode comprome-
ter a renda de centenas de 
produtores que vivem em 
uma região da divisa entre 
Mato Grosso e Pará. Em maio 
do ano passado, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) ne-
gou um pedido do governo 
mato-grossense, que queria 
estender o limite territorial 
do estado. A área que este-
ve em litígio soma mais de 2 
milhões de hectares em solo 
paraense, onde existem cer-
ca de 380 propriedades com 
documentação fundiária, sa-
nitária e fiscal registrada em 
Mato Grosso.

Com a decisão, elas te-
rão que migrar a inscrição 
para as bases do Pará. Entre-
tanto, quando fizerem isso, 
estarão passíveis de cobran-
ça da alíquota de 12% ICMS 
na compra de insumos e a 
comercialização da produ-
ção, que – por questões lo-
gísticas – são feitas em Mato 
Grosso.

“Essas propriedades, 
principalmente na região 
de Alta Floresta e Paranaíta, 
não têm acesso aos municí-
pios que elas irão pertencer 
no estado do Pará. Algumas 
propriedades que estão ali 
passam a fazer parte do 
município de Jacareacanga, 
ficando a mais de mil quilô-
metros de distância da área 
urbana”, afirma o presidente 
da Federação de Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso, 
Normando Corral.

Segundo eles, esses 
produtores não conseguem 
ter acesso direto porque 
existem reservas indígenas 
e a base área do Cachim-
bo, que interrompe de fora 
a fora esse trajeto. “Então, 
eles têm que voltar, pegar 
a BR-163 para depois subir 
de novo e voltar até Jacare-
acanga. E é isso que a gente 
tem que ver como é que fica, 
a questão sanitária, fiscal e 
fundiária tem que ser deci-
dida. O que a gente está pe-
dindo é um prazo até que os 
dois estados possam chegar 
a uma conclusão de quem 

Foto: Divulgação

Produtores poderão ter que pagar ICMS na hora de com-
prar e vender produção 

ENTRE MT E PA. Decisão do STF afeta agricultores e pecuaristas com propriedades no Pará e documentação em MT
vai fazer o quê e onde”, expli-
ca Corral.

O prazo a que Corral se 
refere é o dia 15 de março, 
data pré-estipulada entre os 
órgãos de defesa agropecu-
ária dos dois estados (Indea 
e Adepará) para as altera-
ções cadastrais. “Tudo o que 
eles estavam comprando, 
como se tivessem dentro do 
estado de Mato Grosso, vão 
acabar tendo que pagar im-
postos porque vai ser uma 
transação interestadual. E 
tudo o que eles vão vender, 
também. Então é isso que 
estamos falando para os 
secretários de Fazenda de 
Mato Grosso e do Pará, para 
definir como isso ficará. Por-
que, se não, você acaba não 
permitindo a comercializa-
ção de toda aquela região 
já que eles não têm acesso 
para fazer isso aí ao estado 
do Pará que é o estado ao 
qual eles pertencem”

Ele ainda afirma que há 
situação semelhante na re-
gião de Rondolândia. “Toda 
a comercialização deles, por 
causa de acesso, é feita com 

Rondônia. Algumas coisas 
que o Estado de Mato Grosso 
pode fazer, principalmente 
em diferencial de alíquota, 
para que possa fazer essa 
comercialização. Mas para 
chegar a esse denominador 
comum precisa de um tem-
po, não é do dia para a noite”, 
reforça.

OUTRO LADO
O titular da Secretaria 

de Desenvolvimento Econô-
mico de Mato Grosso (Sedec-
-MT), César Miranda afirmou 
que “existe uma tratativa en-
tre as duas secretarias de Fa-
zenda (MT/PA), entre os dois 
institutos de defesa agrope-
cuária, e entre as duas procu-
radorias gerais dos estados 
para que se construa – muito 
possivelmente – um termo 
de cooperação técnica entre 
os dois estados para que se 
‘minimize’ a questão, tanto a 
que envolve as fiscalizações 
de defesa sanitária, como 
também na questão fiscal”.

Miranda diz ainda que 
essa região que era Mato 
Grosso e agora é Pará, não 

tem ligação terrestre nenhu-
ma com o estado do Pará, 
apenas com Mato Grosso. 
O que também se aplica às 
compras de insumos e ven-
das da produção. “Para que 
eles (os produtores) não 
tenham uma perda muito 
grande, não fiquem inviabi-
lizados na sua produção, os 
dois estados estão conver-
sando para solucionar a situ-
ação”, garantiu.

Do lado paraense, a Se-
cretaria de Estado da Fazen-

DA REPORTAGEM

A grande movimenta-
ção nas fazendas e armazéns 
durante a colheita da safra 
tem chamado a atenção de 
criminosos. Em Mato Grosso, 
agricultores estão preocu-
pados com o aumento dos 
casos de desvios e furtos de 
grãos na hora do embarque 
da produção. Com isso, o tra-
balho passou a exigir alerta 
redobrado, afinal, nem sem-
pre quem está carregando os 
grãos é a pessoa que diz ser.

“Essas pessoas chegam 
nas fazendas para carregar 
e estão com documentos e 
ordem clonados, carregam 
os produtos e levam embora. 
Como são clonados, não se 
consegue rastrear e, por isso, 
precisamos aprender técni-
cas para evitar esse tipo de 
crime que gera prejuízos a 
muitos produtores”, conta O 
presidente do Sindicato Rural 
de Sorriso, Silvano Filipetto.

A maneira de agir mu-

DA REPORTAGEM
AGR Notícias

Com as máquinas em 
campo para colher a soja da 
safra 2020/21, o produtor do 
Médio Araguaia mato-gros-
sense tem um olho na lavou-
ra e outro no céu. O desafio é 
aproveitar o máximo as pou-
cas horas de tempo aberto 
que surgem em meio à chu-
varada. E a previsão do tempo 
aponta que o sojicultor da re-
gião ainda pode esperar mais 
chuva na próxima semana. De 
1º a 24 de fevereiro, a Estação 
Convencional do Inmet (Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-

DA REPORTAGEM

O avanço da colheita 
da soja e o aumento da de-
manda por caminhões para 
escoar a safra, impulsiona-
ram o valor do frete. Em um 
mês, o preço para transportar 
os grãos em alguns trajetos 
saindo de Mato Grosso, sal-
tou mais de 70%. Além desta 
maior procura, também con-
tribuíram para esta a expres-
siva, fatores como o aumento 
das despesas dos transpor-
tadores e a falta de infraes-
trutura logística em algumas 
rodovias, principalmente 
aquelas que ainda não foram 
asfaltadas.

De acordo com o Imea, 
o preço atual para levar uma 
tonelada de soja de Sorriso 
para o porto de Miritituba/
PA, gira em torno de R$ 223. 
O valor supera em 30% o que 
era praticado nesta mesma 
época do ano passado (R$ 

171/ton) e 71,5% maior que o 
registrado no fim de janeiro 
deste ano.

Situação parecida ocor-
re em outros dois trechos 
que são referências para o 
comportamento do frete no 
estado. O escoamento de 
Rondonópolis para o porto 
de Santos, custa hoje R$ 240/
ton. Alta de 5,7% em compa-
ração com fevereiro do ano 
passado e de 37% na compa-
ração mensal.

Já o transporte de Sor-
riso para Rondonópolis, sai 
atualmente por R$ 163/ton. 
São 64% a mais que o conta-
bilizado em fevereiro de 2020 
e nada menos que 111% acima 
do praticado há um mês.

Como a colheita ainda 
está longe do fim em Mato 
Grosso (chegou a 34,5% da 
área total na última sexta-
-feira), a tendência é de que 
os preços se mantenham ele-
vados.

Encontro debateu estratégias para evitar furtos de grãos no embarque da safra

Deve chover bastante na próxima semana 

Alta também é reflexo do aumento dos custos
dos transportadores 

CAUTELA

Veja dicas para não ter grãos
furtados na hora do embarque

MÉDIO ARAGUAIA

Chuva não deve dar trégua
na próxima semana

SORRISO-MIRITITUBA

Frete para levar soja subiu 
mais de 70% em um mês

Foto: Divulgação

Foto: FernanDo Malavazi

Foto: Divulgação

gia) em Canarana já registrou 
acúmulo de 282 mm, soman-
do 483 mm em 2021. Outra es-
tação da região, em Nova Xa-
vantina, já registrou acúmulo 
de 176,5 mm em fevereiro, e 
378,4 mm em todo 2021.

As precipitações em Ca-
narana destoam do registra-
do na mesma época de 2020, 
quando o maior acúmulo 
ocorreu de forma inversa, em 
janeiro, com 419,1 mm, e em 
fevereiro com apenas 41,2 mm 
até o dia 24.

O Inmet emitiu aler-
ta amarelo na última quarta 
(24/02) para todo o Nordeste 
do estado, com previsão de 
chuvas parelhas em toda a 

da (Sefa-PA), informou que 
“realizou reuniões para estu-
dar uma maneira de facilitar 
a transferência da inscrição 
para o estado do Pará e as-
sim regularizar a emissão de 
notas”.

A Sefa-PA disse ainda 
que “de acordo com o prin-
cípio da isonomia tributá-
ria, não é possível conceder 
isenção de tributos para 
contribuintes que vivem es-
pecificamente em uma de-
terminada região”, encerrou.

dou. Mas o campo segue 
como alvo dos criminosos, 
segundo Márcio Portela, de-
legado da Polícia Civil na re-
gião. “Esse crime envolvendo 
cargas tem evoluído bastan-
te. Os criminosos vêm mi-
grando, do assalto e do rou-
bo com violência, para esses 
desvios sem violência, mas de 

forma muito lucrativa. Os cri-
minosos vêm ‘pulverizando’ 
por várias cidades do estado 
esses crimes, esses desvios”. 
A frequência deste tipo de 
caso preocupa os agriculto-
res e levou o Sindicato Rural 
do município a realizar um 
encontro nesta semana para 
debater o assunto. Represen-

tantes da segurança pública 
orientaram os produtores 
sobre como tentar combater 
os desvios, roubos e furtos de 
cargas. 

A ideia é agir preven-
tivamente, com verificação 
rigorosa de documentos 
usando tecnologias simples e 
eficientes.

região. A Clima Tempo estima 
que nos próximos sete dias, 
todos os municípios do Médio 

Araguaia devem receber mais 
de 70mm de chuvas acumu-
ladas.
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RODRIGO SANDRI ZACCHI, brasileiro, casado CPF 
923.574.901-87 requereu junto a SEMA-MT para o Plano de 
Manejo Florestal Sustentável –PMFS para a FAZENDA BACA-
ERI III, localizada no município de ALTA FLORESTA - MT com 
dispensa de EIA/RIMA.

ORIGINAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 
17.714.739/0001-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA a 
RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) da atividade de: 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP). Endereço: Av. Perimetral Sudoeste, nº 1691, Jardim 
Europa. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751).

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, 
portador do CNPJ 37.527.173/0006-87, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, a OUTORGA de direito de uso dos recursos hídricos para 
a Central Geradora Hidrelétrica – Nova Fronteira, com potência 
instalada de 0,3 MW, situada na zona rural do município de Itaú-
ba – MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. I9 
Engenharia e Gestão Ambiental (66) 99632-6668.

A Sra. Luciane Possan Weber, inscrita no CPF sob o n° 
542.103.720-72. Torna público que requereu perante a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a ampliação da licen-
ça de operação para atividade de irrigação n° 322328/2020 no 
município de Primavera do Leste- MT. Não foi determinado a 
elaboração de EIA/RIMA;

MECÂNICA 163, CNPJ 40.630.850/0001-98, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente – SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) E Licença de Operação (LO) para a atividade 
de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores. Localizado na Rua Genésio Roberto Baggio, nº 
425, Sala 2, município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°43’1.47”O, 12°33’15.17”S. Não foi de-
terminado o EIA-RIMA.

GRAFISUL - GRÁFICA E ADESIVOS LTDA, CNPJ: 
04.119.579/0001-67, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA 
a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) das atividades 
de:  18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações 
periódicas; 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publi-
citário; 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros lumino-
sos; 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto 
confecção. Endereço: Av. Rotary Club, nº 375, Jardim Tropical. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO DO PREFEITO

Processo Administrativo n.º 442/2020.
Tomada de Preços n.º 016/2020;
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia; 
Execução de obra de ampliação da Escola Osvaldo Cruz.
Administração Pública: Interessada;
Assunto: Suspensão e Anulação de Procedimento Licitatório.

Vistos etc...

Cuida-se de Comunicado Interno n.º 027/2021 e Decisão da Pregoeira Oficial 
acostada aos autos do Processo Administrativo n.º 442/2020 da Tomada de 
Preços n.º 016/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada 
em Serviços de Engenharia para a Execução de obra de ampliação da Escola 
Osvaldo Cruz no Município de Juína – Estado De Mato Grosso.

O citado Processo Administrativo Licitatório foi objeto de Recurso Administra-
tivo apresentado pela empresa AD. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. 
38.098.146/0001-94, em que é questionada a sua inabilitação e, consequen-
temente, o não cumprimento de requisitos previstos no certame em apreço.

No procedimento em trâmite nota-se que a Pregoeira Oficial não oportunizou 
aos demais licitantes a apresentação de Contrarrazões de Recurso, conheceu 
do Recurso interposto e, no MÉRITO, pelo desprovimento do recurso, man-
tendo inalterada a decisão de inabilitação.

No entanto, não havendo reconsideração da decisão pela Pregoeira Oficial os 
autos não foram remetidos ao Prefeito Municipal para apreciação do Recurso 
nos temos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

Outrossim, acostou aos autos o Comunicado Interno n.º 027/2021 noticiando 
a impetração de Mandado de Segurança de n.º 1000379-31.2021.8.11.0025, 
bem como o seu deferimento em sede liminar, determinando a suspensão do 
Procedimento Licitatório Tomada de Preços n.º 016/2020 até o julgamento 
do mérito. 

Ademais, a Procuradoria Geral do Município exarou Parecer Jurídico, OPI-
NANDO pelo cumprimento da ordem judicial exarada nos autos do Mandado 
de Segurança n.º 1000379-31.2021.8.11.0025, RECOMENDANDO em de-
corrência dos vícios de legalidade e irregularidade insanáveis detectados, a 
ANULAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 442/2020 e, por consequên-
cia, de todos os demais atos e acessórios praticados em continuidade desses, 
resultando na perda do objeto do mandamus.

É o relatório.

Previamente, cumpre esclarecer que a Administração Pública tem a compe-
tência de anular seus atos quando eivados de ilegalidade, assim como, re-
vogá-los conforme seu juízo de conveniência e oportunidade amparado pelo 
interesse público.

Importante informar que o ato de anulação construí dever da Administração 
Pública quando constatada vício insanável que macula o processo. Ou seja, 
quanto há ilegalidade, de oficio ou por provocações de terceiros, mediante pa-
recer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Geral 
de Licitações. Diferentemente da revogação, que ocorre por conveniência da 
Administração Pública, constuindo ato discricionário, uma vez que está condi-
cionada ao cumprimento de condições legais, perfazendo o desfazimento da 
licitação por motivos de conveniência e oportunidade amparada pelo interes-
se público, devido a fato superveniente.

Passo a analisar a necessidade, neste ensejo, de anular o Processo Admi-
nistrativo n.º 442/2020 da Tomada de Preços n.º 016/2020, em razão da equi-
vocada inabilitação da Recorrente/impetrante e não observância do procedi-
mento de tramitação do Procedimento Licitatório.  

Observa-se do Edital, especialmente do item n.º 5.4.1.2, é expresso ao permi-
tir que a licitante pode comprovar possuir na data da apresentação da propos-
ta, profissional habilitado com experiência comprovada através de atestados 
de execução de obras ou serviços de características semelhantes ao previsto 
no edital do profissional responsável técnico, o que restaria cumprido pela 
Recorrente/impetrante.

Hely Lopes Meirelles diz que o edital publicado é a lei interna do certame, de-
vendo ser obrigatoriamente observado pelos licitantes e também pela própria 
Administração. Assim, após a publicação do edital passa a valer um princípio 
importantíssimo aplicável às licitações públicas, o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. Por meio dele, todos os envolvidos de alguma ma-
neira com a licitação estão vinculados, obrigatoriamente, aos termos veicula-
dos pelo edital. Ou seja, de regra, se está previsto no instrumento convoca-
tório, não há possibilidade de se adotar outro procedimento a não ser aquele 
trazido no bojo do edital. Prática contrária, induz à nulidade do ato praticado.

Por esta razão o legislador estabeleceu na Lei nº 8.666/93 que: “Art. 41. A 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada.”

Diante desses fatos, verifico que dados os fatos, principalmente, dos vícios de 
legalidade e irregularidade insanáveis detectados, não vislumbro escopo, em 
respeito ao princípio da moralidade, da lisura e transparência publica, senão a 
anulação do processo de licitação nº 442/2020 e, por consequência, de todos 
os demais atos e acessórios praticados em continuidade desses.

Nessa senda, prevê o art. 49, da Lei Federal n.º 8.666/93, o seguinte:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Como observo, no presente caso, como registrado nas linhas acima, no mo-
mento, há com toda certeza interesse público em respeito ao princípio da 
moralidade, da lisura e transparência publica a amparar a anulação do Pro-
cesso Administrativo n.º 442/2020, da Tomada de Preços n.º 016/2020, no 
caso em questão.
Em conclusão, analisando detidamente os fundamentos tanto do Recurso 
Administrativo quanto da inicial do Mandado de Segurança apresentados 
pelo Recorrente/impetrante, bem como do Parecer Jurídico da Procuradoria 
Geral do Município datado de 24.02.21, não há como deixar de acolher, in 
totum, os fundamentos do referido Parecer Jurídico, no sentido de além do 
cumprimento da ordem judicial exarada nos autos do Mandado de Seguran-
ça n.º 1000379-31.2021.8.11.0025, determinar em decorrência dos vícios de 
legalidade e irregularidade insanáveis detectados, em respeito ao princípio 
da moralidade, da lisura e transparência pública, a anulação do processo de 
licitação nº 442/2020, Tomada de Preços n.º 016/2020 e, por consequência, 
de todos os demais atos e acessórios praticados em continuidade desses, 
resultando na perda do objeto do mandamus.

ANTE O EXPOSTO, com base nos fundamentos de fato e de direito registra-
dos nas linhas acima, notadamente, fulcrados no Parecer Jurídico exarado 
pela Procuradoria Geral do Município, DECLARO e DECRETO a ANULAÇÃO 
do Procedimento de licitatório nº 442/2020, Tomada de Preços n.º 016/2020, 
em decorrência dos vícios de legalidade e irregularidade insanáveis detecta-
dos, em respeito ao princípio da moralidade, da lisura e transparência pública.

DETERMINO, ao Secretário Municipal de Finanças e Administração que seja 
instaurado novo Processo Administrativo Licitatório, observado, para todos os 
efeitos, pelos Agentes do Departamento de Compras, Materiais e Licitações, 
no que for pertinente e adequado ao Município de Juína-MT, especificamente, 
com a adequação do procedimento as disposições legais.

DETERMINO ainda, ao Pregoeiro Designado, para que sejam tomadas as 
providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publi-
cação do extrato resumido da presente Decisão no Diário Oficial de Contas do 
TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial; a notificação pessoal ou 
via e-mail de todos os participantes do Processo Administrativo n.º 442/2020, 
da Tomada de Preços n.º 016/2020, com cópia do inteiro teor da presente 
Decisão.

Por fim, após o cumprimento dos itens anteriores, DETERMINO remessa dos 
autos à Procuradoria Geral do Município no sentido de servir da presente 
decisão para fins de prestar informações nos autos do Mandado de Segu-
rança n.º 1000379-31.2021.8.11.0025, com cópia do inteiro teor da presente 
Decisão.

Juína-MT, 24 de fevereiro de 2021.

Publique-se.
Registre-se.
Notifique-se.
Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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.

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

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

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

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

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo dia 12 DE MARÇO DE 2021, às 08h00min, na Sede 
do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021, com objeto REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA HOSPITALAR, a fim de suprir as 
necessidades 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, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 26 de fevereiro de 2021. 

 
 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 
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M U N I C Í P I O  D E  J U Í N A  
 

P O D E R  EXECUTIVO 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

 
Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01 

CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57                                  Fone: (66) 3566-8300 
 

Site : www.juina.mt.gov.br    E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br  
 

 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 

DECISÃO DO PREFEITO 
 
 

Processo Administrativo n.º 442/2020. 
Tomada de Preços n.º 016/2020; 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia;  
Execução de obra de ampliação da Escola Osvaldo Cruz. 
Administração Pública: Interessada; 
Assunto: Suspensão e Anulação de Procedimento Licitatório. 

 
 
 
Vistos etc... 
 
Cuida-se de Comunicado Interno n.º 027/2021 e Decisão da 

Pregoeira Oficial acostada aos autos do Processo Administrativo n.º 
442/2020 da Tomada de Preços n.º 016/2020, cujo objeto é a Contratação 
de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Execução 
de obra de ampliação da Escola Osvaldo Cruz no Município de Juína – 
Estado De Mato Grosso. 

 
O citado Processo Administrativo Licitatório foi objeto de Recurso 

Administrativo apresentado pela empresa AD. CONSTRUÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ. 38.098.146/0001-94, em que é questionada a sua 
inabilitação e, consequentemente, o não cumprimento de requisitos 
previstos no certame em apreço. 

 
No procedimento em trâmite nota-se que a Pregoeira Oficial não 

oportunizou aos demais licitantes a apresentação de Contrarrazões de 
Recurso, conheceu do Recurso interposto e, no MÉRITO, pelo 
desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão de inabilitação. 

 
No entanto, não havendo reconsideração da decisão pela Pregoeira 

Oficial os autos não foram remetidos ao Prefeito Municipal para 
apreciação do Recurso nos temos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.  

 
Outrossim, acostou aos autos o Comunicado Interno n.º 027/2021 

noticiando a impetração de Mandado de Segurança de n.º 1000379-
31.2021.8.11.0025, bem como o seu deferimento em sede liminar, 

FAZENDA 1.690HA
EM NOVA MARINGÁ/MT 

balbinoleiloes.com.br

0800-707-9272

Faz. Sem Fronteiras, Estr. Guavirá.

Inicial R$ 5.979.142,00
(PARCELÁVEL)

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU-MT
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

Contrato Administrativo n.º 086/2019
Pregão Eletrônico - SRP n.º 002/2019

PROCESSO N.º 087/2019; OBJETO: Aquisição de caminhão novo, zero 
quilômetro, Tipo 3/4, PBT MÍN. 6.800 Kg, para reestruturação do viveiro para 

produção de mudas de café no Município de Cotriguaçu, pelo Convênio 
853519/2017 e Contrato de Repasse n.º 1.046.133-14/2017/MAPA - Secreta-
ria de Agricultura; OBJETO DO TERMO: Rescisão Contratual; FUNDAMEN-
TO LEGAL: art. 79, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93; CONTRATANTE: 
Município de Cotriguaçu-MT; CONTRATADA: ASAP Comercial Eireli-EPP; 

DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021. 

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA -MT 
RESULTADO

Pregão Presencial 06/2021

Na data de 23/02/2021 às 08:30 Horas, foram abertas as propostas referente 
a licitação supracitada, requisitada pelo órgão: 
 05 002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PU-
BLICOS
E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim 
de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor o listado 
abaixo.

Objeto:
Contratação de empresa especializada para realizar a coleta de lixo e pres-
tação de serviços de limpeza e conservação em atendimento as Secretarias 
Municipais de Administração, Assistência Social, Obras e Agricultura, Saúde, 
Educação Desporto e Lazer no Município de Nova Guarita – MT.

100029  C. M NUNES ALVES ME   
  26.737.822/0001-43
              VALOR TOTAL DO VENCEDOR                          R$ 540.000,00

Nova Guarita - MT, 26 de Fevereiro de 2021. 

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT
Termo de Homologação

Pregão Presencial 06/2021

Objeto:
Contratação de empresa especializada para realizar a coleta de lixo e pres-
tação de serviços de limpeza e conservação em atendimento as Secretarias 
Municipais de Administração, Assistência Social, Obras e Agricultura, Saúde, 
Educação Desporto e Lazer no Município de Nova Guarita – MT.

Vencedores
Código Nome                            CPF/CNPJ
100029 C. M NUNES ALVES ME      26.737.822/0001-43
Ciência aos interessados, observando as prescrições legais.
Nova Guarita - MT, 26 de Fevereiro de 2021.

Jose Lair Zamoner
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
Celso Luiz Padovani

Marcelândia/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - MT, através de sua 
Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma 
ELETRÔNICA sob o Nº 002/2021; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais/insumos 
laboratoriais e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento de Marcelândia - MT. ABERTURA DA 
SESSÃO DE LANCES: 12/03/2021 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.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 - SRP

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021
O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 
Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que, após a 
análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 
conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, 
Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 003/2021, a favor da contratação da empresa ROTA 
SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 19.554.904-0001-97, objetivando a aquisição de 
testes rápidos COVID-19 IGG e IGM para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de 
Marcelândia/MT, perfazendo o valor total de R$ 8.950,00 (oito mil, 
novecentos e cinquenta reais). Marcelândia/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 008/2021 
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 SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA DE 
FUNILARIA E PINTURA, TAPEÇARIA E REBOQUE DE VEÍCULOS EM 
ATENDIMENTO A FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedores os Licitantes: ROMAN E 
ROMAN LTDA - CNPJ: 09.169.486/0001-60 com valor total de R$ 
399.288,80 e TAPECARIA PROJETA EIRELI - CNPJ: 28.607.362/0001-64 
com valor total de R$ 98.092,50.  

Matupá – MT, 26 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorri-
so oficializou a intenção de 
adquirir doses da vacina dos 
principais laboratórios do 
país – Instituto Butantan dis-
tribuidor da Coranavac, Os-
valdo Cruz responsável pela 
AstraZeneca e União Quími-
ca distribuidor da Sputnik V. 
Para cada laboratório, Sorriso 
sinalizou a intenção de ad-
quirir 80 mil doses.

De acordo com o secre-
tário de Saúde e Saneamen-
to, Luís Fábio Marchioro, o 
município reconhece a falta 
de vacinas no mercado, mas 
estabeleceu contato com 
os laboratórios responsáveis 
para afirmar a intenção em 

Município estabeleceu contato com 3 laboratórios 

Foto: Sérgio Henrique SantoS

adquirir imunizantes assim 
que eles derem início na ven-
da direta às esferas munici-
pais.

O município acredita 
que 80 mil doses permitem 
imunizar, pelo menos, as pes-
soas com problemas mais 
graves. Como todos os labo-
ratórios preveem a aplicação 
de duas doses por pessoa, a 
quantidade irá imunizar cer-
ca de 40 mil moradores.

O montante de 80 mil 
doses também leva em con-
sideração as remessas de 
doses que estão sendo dispo-
nibilizadas pelo Ministério da 
Saúde. Segundo o secretário, 
o município aguarda agora a 
manifestação dos laborató-
rios.

‘Guitarra de cocho’ com 2 braços 
homenageia a cultura cuiabana
DA REPORTAGEM
G1-MT

O músico Billy Espíndo-
la criou a ‘guitarra de cocho’, 
com dois braços, feita em um 
corpo maciço de sucupira 
e pau-ferro, como forma de 
unir o amor pela música e a 
cultura cuiabana. A criação 
foi inspirada no instrumento 
tradicional de Cuiabá, a viola 
de cocho. O instrumento foi 
apresentado ao público por 
meio das redes sociais, onde 
ele explicou que o primeiro 
braço mantém a proposta da 
primeira guitarra de cocho, 
criada também por ele em 
2014, com escala destempe-
rada (sem trastes), asseme-
lhando-se a instrumentos 
como violino e violoncelo. No 
segundo braço, Billy mante-
ve a escala temperada e con-
seguiu reproduzir o som de 
uma guitarra elétrica.

Segundo ele, com o 
instrumento, é possível to-
car country, blues, jazz, funk, 
neo soul ou qualquer ou-
tro gênero musical. “Ficou 
mais fácil inserir o símbolo 
da nossa cultura em lingua-
gens universais”, declarou. O 
músico explicou que, além 
do desenho diferenciado do 
novo projeto, ele escolheu 
madeiras resistentes. Apesar 
da ideia ser antiga, o proces-
so de construção durou cerca 
de três meses. “A primeira 
invenção foi feita a partir de 
madeira ximbuva e manguei-
ra, além de levar um tampo, 
assim como a viola de cocho. 
A segunda tem traste em um 
corpo maciço de sucupira e 
pau-ferro”, explicou. O artista 
trabalha como uthier - quem 

constrói e conserta instru-
mentos - há 10 anos. Segun-
do ele, o projeto não foi um 
segredo. Para concretizá-lo 
contou com os melhores pro-
fissionais de luthieria de Mato 
Grosso, trocou informações, 
fez testes e, por fim, apre-

Foto: Divulgação

‘Viola de cocho’ criada por músico mato-grossense 

CRIAÇÃO DE MÚSICO. É possível tocar country, blues, jazz, funk, neo soul ou qualquer outro gênero musical

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Um levantamento feito 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores no Ensino Público de 
Mato Grosso (Sintep) apon-
ta que 33 escolas estaduais 
ainda estão sem diretores 
no estado. Por causa disso, 
os recursos financeiros des-
tinados a essas unidades fi-
cam retidos no banco e não 
podem ser usados enquan-
to não tiver a designação do 
profissional. O levantamen-
to foi feito na terça (23).

De acordo com o Sin-
tep, a ausência do diretor 
provoca uma série de pro-
blemas nas unidades de en-
sino, uma vez que os recur-
sos financeiros destinados a 
essas unidades não podem 
ser movimentadas.

Como exemplo, o presi-
dente do Sintep, Valdeir Pe-
reira, afirma que diversos es-
tudantes de baixa renda não 
estão recebendo as cestas 
básicas prometidas pelo go-
verno às famílias de alunos 
devidamente matriculados. 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Em virtude ao período 
pandêmico que obrigou Si-
nop a suspender as aulas, le-
vando muitos alunos ficarem 
em casa, a Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Cultura, está 
montando kits de merenda 
escolar que serão entregues 
para alunos da rede municipal 
de ensino com idade de zero 
a três anos. Essas crianças se-
rão assistidas de forma online, 
não voltando, portanto, para a 

Seduc faz um processo seletivo para designar os diretores

FALTA DIRETORES

33 escolas estaduais estão
com recursos paralisados

COM LABORATÓRIOS

Sorriso oficializa intenção 
de comprar 80 mil doses 
da vacina

SINOP

Alunos receberão kit merenda escolar

Foto: SeDuc-Mt

sala de aula.
Os repasses dos kits me-

renda escolar foram feitos às 
unidades de educação infan-
til, e a previsão é que sejam 
repassados 300 kits por dia 
para cada uma. A entrega 
para as famílias será organiza-
da por cada unidade median-
te agendamento prévio. Ao 
todo, 2.370 crianças serão be-
neficiadas com o kit merenda 
escolar por mês. Os recursos 
financeiros para aquisição dos 
produtos contidos no kit são 
oriundos do Programa Nacio-

De acordo com o Sintep, a 
Seduc alterou a forma como 
os diretores de escolas são 
escolhidos. Antes, era feita 
uma votação direta de todos 

os representantes da comu-
nidade escolar. Atualmen-
te, a secretaria instituiu um 
processo seletivo para a de-
signação desses profissio-

nais. Segundo o sindicato, 
o processo não está funcio-
nando de forma adequada, 
visto que algumas escolas 
estão até hoje sem diretor.

nal de Alimentação Escolar 
(PNAE) e recursos próprios. 
Conforme pontua a secretária 
de Educação, Sandra Donato, 
para a composição dos kits foi 
considerado o consumo do 
aluno no mês, sendo conta-
das duas refeições por dia. Os 
conjuntos foram definidos por 
nutricionistas da educação 
que acompanham a merenda 
escolar na rotina normal das 
escolas.

“Esta é uma importante 
medida que estamos toman-
do para assegurar que essas 

crianças sejam assistidas, 
também, com a merenda es-
colar, pois, sabemos que, infe-
lizmente, há muitas crianças 
que têm na merenda escolar 
uma das fontes de alimenta-
ção. Então, é nosso dever ga-
rantir uma refeição de quali-
dade para nossas crianças”, 
explicou. Cada kit merenda 
escolar será composto por 
itens como arroz, feijão, bis-
coito, macarrão, óleo de soja, 
tomate, cebola, batata doce, 
cenoura, beterraba, maça, ba-
nana, laranja e limão.

sentou o resultado final. Para 
ele, o apoio dessas pessoas, 
marcas e empresas regio-
nais fizeram toda diferença, 
pois é um projeto que além 
de tempo e muita pesquisa, 
precisou de investimento fi-
nanceiro.

VENDAS
A venda de suas cria-

ções antes não eram o foco, 
mas algumas reproduções 
da primeira guitarra de cocho 
foram vendidas e chegaram 
a atravessar continentes ao 

alcançar países como a Ale-
manha. “Com um curta-me-
tragem que ganhou prêmio 
em Portugal apresentando 
a história do surgimento da 
guitarra de cocho, a abertura 
pra este mercado ficou maior 
na Europa”, ressaltou.

Alguns desses instru-
mentos também estão com 
músicos como Zeca Baleiro, 
Lenine e Flávio Venturine. Já 
com a guitarra de dois bra-
ços, mesmo que com pouco 
tempo lançada, já tem duas 
encomendas.
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