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Colheita da
soja gera
milhares de
empregos

Goleada do
Cuiabá e
vitória do
G. Sorriso

Milhares de trabalhadores 
chegaram em Mato Grosso 
para ajudar na colheita da 
soja deste ano. De acordo 
com a CNA, a colheita da soja 
é a que mais gera empregos 
no campo. Em 2020 foram 
gerados 13 mil postos de tra-
balho. A previsão é de mais 
uma safra recorde, totalizan-
do mais de 127 milhões de 
toneladas de soja colhidas 
no Brasil.        Página  - 4

Começou neste fi m de semana 
o Campeonato Mato-grossense 
2021. As cinco partidas da roda-
da inicial foram realizadas entre 
sexta e domingo e já reservou 
alguns aspectos interessantes 
para serem analisados ao longo 
do certame. Cuiabá e Grêmio 
Sorriso golearam, Operário e 
Nova Mutum também venceram, 
enquanto União e Luverdense 
fi caram no 0 a 0.          Página  -6

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA/GRÊMIO SORRISO

EM OPERAÇÃO

Sete novos
pontos de
radares
em Cuiabá

Sete novos pontos de 
radares instalados em Cuiabá 
começaram a multar. Destes, um 
está na Avenida dos Trabalhado-
res, dois estão na Avenida Fer-
nando Correa, dois na MT-251 
e um na MT-010. Com os novos 
radares, a capital terá 44 pontos 
em funcionamento. Os motoris-
tas que excederem os limites de 
velocidade permitidos, ou avan-
çarem em sinal vermelho, serão 
multados pelos equipamentos 
de monitoramento de trânsito.

               Página - 7

OLHAR DIRETO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

A Azul Linhas Aéreas confi rmou que fará uma alteração nos horários do tre-
cho entre os aeroportos João Figueiredo, em Sinop, e Viracopos, em Campi-
nas, que entrará em vigor a partir de abril. O voo sairá da capital do Nortão às 
2h05 e chegará em Viracopos às 5h30. No trecho de volta, a aeronave decola 
às 13h30 de Campinas e chega em Sinop às 15h05.                                Página -3

Azul confi rma voo de Sinop
para Campinas na madrugada

ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS

EX-GOVERNADOR
E EX-PREFEITO
MORRE APÓS
SER VACINADO

PM APREENDE
DEFENSIVOS
ORIUNDOS DO
PARAGUAI

CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO
DE TRECHO DA
MT-400/351

PF QUER
OUVIR WS
SOBRE COMPRA
DE VOTOS

FREDERICO CAMPOS SORRISO VÁRZEA GRANDE EM VÍDEO
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Apesar de termos a maior fl oresta tropical do 
planeta, nenhuma daquelas árvores produz, di-
nheiro de qualquer nação, que possa ser trocado 
no mercado para promover a aquisição de bens 
de consumo que possam satisfazer as necessi-
dades emergenciais que se fazem presentes na 
vida

Recentemente, Cuiabá assistiu a 
umComeça a crescer, no país, um 
movimento pelo afastamento do 
presidente da República por razões 
motivadas por declarações fran-
cas de Sua Excelência e não, obje-
tivamente, por ações contundentes 
contra o que preconiza a Constitui-
ção Federal brasileira de 1988, em 
vigência no país.

Como sabemos o planeta foi, li-
teralmente, assaltado por uma pra-
ga que abraçou todas as nações no 
mundo, provocando, estragos irre-
versíveis na vida de todos, não só na 
saúde vital das pessoas, mas como 
também, provocando uma verda-
deira tragédia na saúde econômi-
ca e fi nanceira de todos. Ainda que 
tenham havido propostas auxiliares 
emergenciais vindas dos responsá-
veis pelo país, o que não foi sufi cien-
te, é sabido, devido ao grande nú-
mero de necessitados e à carência 
de recursos fi nanceiros para atender 
a todas as demandas da Nação.

Apesar de termos a maior fl ores-
ta tropical do planeta, nenhuma da-
quelas árvores produz, dinheiro de 
qualquer nação, que possa ser tro-
cado no mercado para promover a 
aquisição de bens de consumo que 
possam satisfazer as necessidades 
emergenciais que se fazem presen-
tes na vida.

Os crimes que motivam essa so-
licitação de afastamento, vão desde: 

- a obediência “explicita” à deter-
minação do STF que decidiu, em 

2020, que devem ser respeitados os 
poderes dos estados e municípios e 
a responsabilidade do que acontece 
neles é dos governadores e nos mu-
nícios é dos prefeitos. O presidente 
passou, “criminosamente” a respeitar 
essa deliberação;

- mesmo sem ser governador, 
prefeito ou vereador do Estado do 
Amazonas, enviou bilhões de reais 
administrativamente, para contornar 
os graves problemas que assolam 
aquela população;

- “criminosamente”, passou a en-
carar a ganância mortal dos labora-
tórios que estão vendendo as vaci-
nas, por apresentarem preços, pelas 
doses, mais do que abusivos e sem 
se responsabilizarem pelas consequ-
ências de tudo aquilo que delas pu-
derem resultar na aplicação da mes-
ma na população; 

- outro crime é não ter continuado 
com o auxílio emergencial aos ne-
cessitados, mesmo depois que mais 
de dois milhões de brasileiros terem 
se servido do referido auxilio sem o 
devido merecimento;

0 ter incentivado os incêndios na 
Amazônia, dentre outros crimes.

Esses são alguns dos mais de cin-
quenta crimes citados como come-
tidos pela Presidência da República 
que merecem ser interrompidos o 
mais urgente possível. Merecemos 
um presidente assim?

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

Os crimes do presidente

A necessidade de ostentar
cia, se torna o problema da companhia 
desagradável: para quem não curte esse 
estilo conviver com alguém com mania 
de ostentar a cada passo dado é um ver-

dadeiro “porre”.
Existe, ainda, um pro-

blema pior: tem gente 
que não percebe que está 
nessa “onda” e, claro, não 
se preocupa em mudar.

Precisamos sempre 
avaliar nossos atos, nosso 
comportamento e escutar 
o que dizem as pessoas 
do nosso convívio. Frases 
como “não sai desse celu-
lar” e “ele sempre posta 
tudo nas redes sociais” 

podem ser um alerta de que você preci-
sa mudar sua relação com a tecnologia. 
Mudar é sempre importante na busca 
por nosso melhor.

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Priorize o convívio, o momento, as pessoas e os prazeres, e deixe 
de lado os compartilhamentos, as postagens, as fotos e redes so-
ciais. Quer compartilhar algo? Tire uma foto durante o aconteci-
mento e, depois, em casa, sem nada para fazer, faça a postagem. 
Dessa forma você compartilha seus bons momentos sem ser 
chato e sem se alienar da realidade.

CLIC 
FINAL 

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

Ostentação é, seguramente, um da-
queles termos popularizados após as 
redes sociais, e representa a mania do 
povo querer se aparecer. É claro que 
sempre tem gente 
tentando ostentar 
com algo que não lhe 
pertence ou que não 
seja compatível com 
sua situação fi nancei-
ra, algo tão ridículo 
quanto comum.

Essa necessidade 
de se exibir vai das 
pequenas às grandes 
coisas. Muita gente, 
hoje em dia, não toma 
uma cerveja sem tirar 
foto e postar em redes sociais. Comida, 
então, nem se fala. Viagens são retra-
tadas quase que passo a passo, e assim 
tudo que possa render orgulho ou causar 
inveja é publicado de forma corriqueira 
na internet.

Se a ostentação por si só já é um 
problema, essa mania pode impactar di-
retamente na vida das pessoas. Os pro-
blemas são muitos. O mais direto deles 
está na impossibilidade do cidadão viver 
uma vida “normal”, sem fi car parando a 
todo momento para tirar foto, postar e 
conferir quantas reações a postagem já 
teve. Isso, claro, repetido com frequên-

CÍCERO CARLOS MAIA

Desenvolve-se na Austrália o mais recente capítu-
lo da conturbada relação entre Facebook e jornalismo. 
Um projeto de lei obriga as empresas de tecnologia 
a remunerar os produtores de conteúdo, antiga rei-
vindicação do setor. Em reação, o Facebook bloqueou 
todos os posts jornalísticos no país de 25 milhões de 
habitantes. Pessoas de fora da Austrália tampouco po-
dem ver pela rede a mídia de lá.

Já o Google fez opção distinta e fechou acordos 
para remunerar empresas do setor. O Facebook argu-
menta que sua relação com as empresas jornalísticas 
difere da mantida pelo buscador. Na rede social, diz, 
os veículos publicam voluntariamente. Isso não é ver-
dade: ser indexado pelo Google também é uma esco-
lha de cada site.

O fato é que o conteúdo jornalístico benefi cia as 
empresas de tecnologia, que ganham lucrativa aten-
ção de seus usuários ao distribuí-lo. Elas fi ngem não 
pertencer ao terreno da mídia para não terem de arcar 
com as responsabilidades e custos envolvidos no ciclo 
do jornalismo profi ssional.

O episódio reforça a má impressão que o Face-
book tem deixado em suas ações. Mostra-se segui-
damente uma empresa pouco confi ável e errática. 
Afi rma valorizar o jornalismo, mas age em sentido 
contrário. Ao atuar contra fake news, faz as vezes de 
uma espécie de censora, proibindo previamente a 
manifestação de pessoas.

Houve durante muito tempo demasiada condes-
cendência com as políticas adotadas pela rede social. 
Ao mesmo tempo em que se recusa a enfrentar seu 
problema com o jornalismo, o Facebook fi nancia pes-
quisadores e entidades que promovem o debate pú-
blico da área. Isso tem cada vez menos efeito.

A Austrália mantém-se na vanguarda mundial 
ao frear o poder das grandes empresas de tecnologia, 
que viveram à margem de regulação e estabeleceram 
excessiva dominação de mercado. O Canadá cami-
nha na mesma direção. É desejável que outros países, 
como o Brasil, avancem nesse sentido.

No caso australiano, o banimento teve como efei-
to imediato uma esperada queda de tráfego direcio-
nado aos veículos. É cedo para dizer o impacto que 
isso terá a médio prazo —a audiência total da Folha, 
por exemplo, cresceu após a decisão de interromper 
a publicação de conteúdo no Facebook, há três anos. 
Quem procura jornalismo de qualidade sabe onde en-
contrá-lo. Há vida fora da maior rede social do mundo.

Editorial

Rede antissocial

CONVENÇÃO EM MT
Encerrou na quinta (25) o prazo para reali-

zação de convenção política para que os par-
tidos escolham seus candidatos à Prefeitura 
de Torixoréu. O candidato que for escolhido 
deve afastar-se de cargo público ou cargo que 
acarrete inelegibilidade no dia útil seguinte à 
referida escolha, o mesmo se aplicando na hi-
pótese de substituição de candidato. A eleição 
suplementar em Torixoréu será realizada no 
dia 11 de abril, sendo que a posse do eleito será 
feita até o dia 14 de maio.

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!

VIROU ROTINA
Mais uma vez a Concessionária Águas Cuiabá 

refez de maneira defeituosa o recapeamento de 
uma via. Agora, o trabalho mal feito foi executa-
do na frente do Shopping Goiabeiras, na Aveni-
da José Monteiro Figueiredo. Um motorista que 
passou pelo local reclamou que já teve danos no 
pneu do carro por conta do descaso. A destruição 
do asfalto da Capital já foi notada por moradores 
de diversos bairros, que reclamam da falta de pla-
nejamento da Águas Cuiabá, que espera o recape-
amento pela Prefeitura ser concluído para fazer 
os estragos nas vias. v

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

Um projeto de lei obriga as empresas de 
tecnologia a remunerar os produtores 
de conteúdo, antiga reivindicação do 
setor. Em reação, o Facebook bloqueou 
todos os posts jornalísticos no país de 25 
milhões de habitantes

“ “ Sabe por que toque de recolher ou lockdown são impostos à população? 
Por conta de gente irresponsável. Por causa de alguns, todos pagam o pato. 
Em Sinop, um motorista bêbado, de 38 anos, bateu seu VW Gol, preto, em um 
poste, na Avenida Bruno Martini, no domingo de manhã, e foi preso. O teste do 
bafômetro constatou 1,13 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pul-
mões, o que é confi gurado embriaguez ao volante. Duas pessoas estavam no 
automóvel, mas não fi caram feridas. Dirigir embriagado é infração gravíssima, 
com instauração de processo administrativo para a suspensão da CNH por 12 
meses, além de multa de mais de R$ 2,9 mil. Se houver reincidência no período 
de um ano, o valor é dobrado e a CNH cassada.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Governo anuncia novas medidas 
restritivas para frear covid
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso anunciou novas me-
didas restritivas que visam 
frear o contágio da Covid-19 
no estado, a exemplo de res-
trição de horários para ativi-
dades econômicas e toque 
de recolher após às 21h.

O decreto foi assinado 
pelo governador Mauro Men-
des nesta segunda-feira (1º), 
após reunião com os Pode-
res, instituições e prefeitos 
dos 141 municípios, e passa a 
valer a partir de amanhã (3). 
As medidas são impositivas 
para todo o estado e valem 
para os próximos 15 dias. As 
regras podem ser prorroga-
das, endurecidas ou flexibili-
zadas, conforme o resultado 
obtido. “Temos acompanha-
do o crescimento da pande-
mia de perto e o estrangu-
lamento das UTIs. Por isso, 
somente em janeiro e feve-
reiro deste ano e agora no iní-
cio de março, já abrimos 90 
novos leitos de UTI para re-
forçar a nossa estrutura. So-
mos o estado que mais testa 
no Centro-Oeste por 100 mil 
habitantes. Distribuímos as 
vacinas e estamos tentando 
comprar de forma direta. O 
Governo está fazendo tudo 
o que pode, mas precisamos 
da ajuda da população para 
diminuir a circulação do vírus 
e essas internações”, afirmou 

o governador.
O presidente do Tri-

bunal de Contas do Estado 
(TCE-MT), Guilherme Maluf, 
apoiou as novas medidas e 
ressaltou a importância dos 
investimentos do Estado no 
atendimento precoce. “O 
atendimento do Centro de 
Triagem na Arena Pantanal 
tem ajudado muito a diag-
nosticar a doença e evitar 
o pior. E essas medidas são 
muito necessárias e concor-
do plenamente com elas. São 
medidas justificadas em fun-
ção da realidade que temos 
hoje”, ressaltou.

Neurilan Fraga, presi-
dente da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM), também declarou 
apoio ao novo decreto. “Se 
não tivermos essas medidas, 
teremos um caos igual ocor-
reu no Amazonas. Precisa-
mos muito que essas medi-
das sejam implementadas. 
Esperamos que daqui a duas 
semanas a situação esteja 
melhor”, opinou.

Para o chefe do Ministé-
rio Público Estadual (MPE), a 
aplicação de multas às em-
presas que desrespeitarem 
as normas é uma forma pe-
dagógica de efetivar as restri-
ções. “Temos acompanhado 
todos os dias esses casos de 
aglomerações. Se o estabe-
lecimento estiver fechado no 
horário restrito, as pessoas 

MINI LOCKDOWN. Mauro Mendes assinou decreto após reunião com instituições e prefeitos
Foto: Divulgação

Medidas são impositivas para todo o Mt e valem por 15 dias

Vídeo é usado contra WS por campanha em 2016 

Frederico campos foi governador e prefeito de cuiabá

Foto: Divulgação

Foto: EDson RoDRiguEs

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal preten-
de ouvir o deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) sobre 
um vídeo em que aparece 
a suposta compra de votos 
durante a campanha dele a 
prefeito de Cuiabá, em 2016. 
O inquérito tramita desde ou-
tubro daquele ano, mas até o 
momento o parlamentar não 
foi ouvido.

A suspeita é que a cam-
panha de WS estaria à época 
pagando R$ 50 para adesivar 
os carros de eleitores na Ca-
pital. As imagens foram fla-
gradas em frente à sede da 
Pantanal Transportes, no Jar-
dim Vitória. Wilson disputou a 
prefeitura e foi derrotado pelo 
prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB) em 2016.

Em 4 de fevereiro deste 
ano, o delegado Bruno Olivei-
ra Pereira Bergamaschi deter-
minou que o deputado seja 
intimado a prestar esclareci-
mentos. A PF tenta também 
ouvir Ricardo Adriani, servidor 
que está atualmente no ga-
binete do deputado Eduardo 
Botelho (DEM), para prestar 
depoimento, porque ele foi ci-
tado por outras testemunhas 
do caso.

Desde 2016, a PF conse-
guiu identificar claramente 
apenas duas pessoas no vídeo 
com a denúncia encaminha-
da por uma advogada à Jus-
tiça Eleitoral. Thafarel Fernan-
do Lima de Oliveira e Jânio 
Boaventura Maia aparecem 
na gravação falando sobre va-
lores que seriam pagos pela 
adesivagem nos carros. Con-
tudo, à PF eles negaram que 
houvesse compra de votos.

A advogada identificada 
apenas como “Lorena”, res-
ponsável pela denúncia, tam-
bém deve ser ouvida pela PF 
para identificar condutores 
de veículos que foram adesi-
vados em troca de dinheiro. A 
PF apreendeu um pen drive 
que contém a gravação feita 
na campanha de 2016 e uma 
nota de R$ 50, que seria a pro-
va da compra de votos.

Thafarel foi ouvido em 
27 de janeiro. A PF cita que, 
no vídeo, um homem iden-
tificado como Saulo diz a se-

guinte frase: “Se ele pagasse 
mais ia deixar colocar a foto 
dele inteira, R$ 50 é muito 
pouco”. Thafarel identificou 
que o homem trabalha no 
Pantanal Transportes como 
instrutor dos motoristas.

Jânio também prestou 
depoimento, em 26 de janei-
ro. Ele negou que tenha havi-
do compra de voto. No relato 
da oitiva, os policiais citam 
que outra pessoa não iden-
tificada diz que estava “todo 
mundo querendo ganhar um 
dinheirinho”. A PF afirma que 
a resposta de Jânio gravada 
no vídeo foi “todo mundo”, 
como se concordasse. Em seu 
depoimento, porém, ele diz 
que a resposta é “vai preso”.

“Que apesar dos diálo-
gos constantes no vídeo men-
cionarem várias vezes o paga-
mento de dinheiro em troca 
da adesivagem, o declarante 

CAMPANHA A PREFEITO

PF quer ouvir Wilson sobre
um vídeo de compra de votos

DA REPORTAGEM

O ex-governador e ex-
-prefeito de Cuiabá Frederico 
Campos, de 93 anos, morreu 
nesta segunda-feira (1°) após 
nove dias internado com Co-
vid-19 em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um 
hospital particular de Cuia-
bá. Ele recebeu a primeira 
dose da vacina uma semana 
antes de ser internado.

Campos foi internado 
no dia 20 de fevereiro. De 
acordo com a família, a in-
ternação foi necessária por 
causa da idade do ex-gover-
nador. Ele estava acordado e 
lúcido. No entanto, o quadro 
de saúde se agravou e Fre-
derico morreu durante a ma-
drugada. O sepultamento foi 
feito ontem mesmo.

Embora o ex-governa-
dor tenha tomado a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19, a imunização aconte-
ce em duas etapas, conforme 
recomendado pelos órgãos 
de saúde. Nascido em Cuia-
bá, em 11 de abril de 1927, foi 
prefeito da capital por duas 
vezes, além de secretário de 

Obras do estado entre 1975 
e 1978. Foi nomeado prefeito 
de Cuiabá pelo governador 
Pedro Pedrossian entre 1967 
e 1969.

Em 1988, venceu sua 
primeira eleição direta ao 
ser eleito prefeito de Cuiabá 
pelo PFL. Apesar do sobre-
nome, não possui qualquer 
relação de parentesco com 
Júlio Campos. Foi também 
governador de Mato Grosso 
entre os anos de 1979 e 1983, 
indicado pelo ex-presidente 
da República, general Ernes-
to Geisel, durante o regime 
militar. Frederico foi o último 
governador escolhido pela 
ditadura militar e o segundo 
a governar o território mato-
-grossense após a divisão 
que deu origem a Mato Gros-
so do Sul.

Em dezembro de 2015, 
a obra do Complexo Viário do 
Tijucal, em Cuiabá - um dos 
pacotes de mobilidade ur-
bana anteriormente previsto 
para a Copa do Mundo - re-
cebeu o nome de ‘Frederico 
Carlos Soares de Campos’, 
em homenagem ao ex-go-
vernador.

LUTO NA POLÍTICA

Ex-governador
Frederico campos
morre mesmo 
após ser vacinado

reafirma não ter pago e tam-
bém não presenciado qual-
quer pagamento para tanto; 
Que o declarante não realizou 
qualquer pagamento em tro-
ca de adesivagem de veículo”, 
diz trecho do depoimento de 
Jânio. “Não lembro de nada 
disso”, resume à PF.

O caso tramita na 51ª 
Zona Eleitoral de Cuiabá, que 
é a Vara da Justiça Eleitoral 
especializada em casos de 
crimes comuns em conexão 
com crimes eleitorais, seguin-
do entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Em outubro de 2020, o 
juiz Jorge Alexandre Martins 
Ferreira deu mais 90 dias de 
prazo para o inquérito da PF, 
com concordância do Minis-
tério Público Eleitoral. O caso 
voltou ao juiz para decisão so-
bre nova ampliação do prazo 
na última semana.

A abertura do inquéri-
to foi determinada em 9 de 
janeiro de 2017 pelo, à épo-
ca, juiz-membro do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-MT) 
Marcos Faleiros da Silva, ante 
pedido a Procuradoria Regio-
nal Eleitoral (PRE), e chegou 
à PF em 24 daquele mês. A 
autorização do TRE-MT era 
necessária porque Wilson 
tinha foro por prerrogativa 
de função, o chamado “foro 
privilegiado”, na 2ª instância. 
Apenas em 5 de abril de 2017 
foi instaurado o inquérito. Em 
nota, o deputado estadual 
Wilson Santos informou que 
não foi intimado oficialmente 
de nenhum procedimento de 
investigação. “O parlamentar 
ressalta ainda que não co-
menta investigações em cur-
so independente da natureza 
do órgão fiscalizador”, disse 
por meio da assessoria.

não terão como aglomerar 
no local. Agora, se descum-
prirem, é importante que se-
jam responsabilizados”, des-
tacou.

Confira as 
novas medidas:
- De segunda à sexta, 

proibição de todas as ativi-
dades econômicas das 19h 
às 5h. Aos sábados, a proibi-
ção será após o meio-dia. Nos 
domingos, nenhuma ativida-
de será permitida. A exceção 
fica por conta das farmácias, 
serviços de saúde, funerárias, 
postos de gasolina (exceto 
conveniências) e indústrias;

- Nos horários permi-
tidos, as atividades econô-
micas deverão respeitar as 
medidas de segurança, como 
o uso de máscara, distancia-
mento e limitação de 50% da 
capacidade máxima do local;

- Os serviços de entrega 
por delivery seguem autori-
zados até às 23h;

- O transporte coletivo 
e congêneres (Uber, 99, etc) 
podem funcionar normal-
mente;

- Toque de recolher a 
partir das 21h até às 5h, com 
proibição de circulação;

- Projeto de lei que pre-
vê multa a pessoas físicas e 
às empresas que descumpri-
rem as normas, bem como 
notificação à Polícia Civil e 
Ministério Público;

- Nos órgãos públicos 

estaduais, fica suspenso o 
atendimento presencial em 
todas as secretarias e órgãos 

do governo, com exceção das 
unidades finalísticas. Quanto 
a jornada de trabalho, cada 

secretaria/autarquia vai disci-
plinar medidas para redução 
do fluxo de pessoas.
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Colheita gera milhares de empregos
DA REPORTAGEM

Milhares de trabalha-
dores chegaram em Mato 
Grosso para ajudar na co-
lheita da soja deste ano. De 
acordo com a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), a colheita da 
soja é a que mais gera em-
pregos no campo. Em 2020 
foram gerados 13 mil postos 
de trabalho.

A previsão é de mais 
uma safra recorde, totali-
zando mais de 127 milhões 
de toneladas de soja colhi-
das no Brasil. O operador de 
máquinas agrícolas Adriano 
Ferreira saiu de Engenheiro 
Beltrão/PR, e desembarcou 
em Mato Grosso e já chegou 
empregado.

“Eu vim do Paraná 
para ganhar um pouco de 
dinheiro a mais, colher a sa-
fra e fazer um dinheiro. Em 
Engenheiro Beltrão eu fazia 
entrega em um supermer-
cado e tirava R$ 2 mil por 
mês. Agora vim para cá para 
colher a soja. Dá para tirar 
de R$ 6 mil a R$ 7 mil nesses 
40 dias”, afirma. Sorriso, que 
detém a maior produção de 
grãos do país, recebe por 
ano cerca de 1,5 mil trabalha-
dores para a safra.

Além da mão de obra, 
as máquinas estão cada vez 

mais tecnológicas. Segundo 
o coordenador de Núcleo 
Econômico da CNA, Renato 
Conchon, trabalhar no setor 
agrícola exige qualificação 
e quem ainda não se adap-
tou pode buscar capacita-
ção no próprio campo. Uma 
colheitadeira, por exemplo, 
se movimenta via satélite. 
O operador monitora a rota 
definida para evitar uma ár-
vore ou um animal no cami-
nho.

CAPACITAÇÃO
O operador de máqui-

nas Cristiano Barckhi Ri-
zzatti conta que fez cursos 
para aprender a manusear 
as máquinas. “Eu comecei 
como operador para apren-
der a mexer nas máquinas, 
fiz cursos para aprender. Eu 
ganhava de R$ 1,8 mil a R$ 
2,5 mil. Agora aqui vou ga-
nhar R$ 8 mil. Além do salá-
rio tem alojamento, comida, 
água, e é tudo livre, não pre-
ciso me preocupar com co-
mida”, afirma.

O agricultor Laercio 
Lenz contratou trabalhado-
res do Rio Grande do Sul, 
mas em período de pande-
mia, contratar pessoas de 
outros lugares para traba-
lhar acaba se tornando um 
risco. Por isso, os cuidados 
precisam ser redobrados.

Foto: AGR

Trabalhadores de outros estados são atraídos para trabalhar na colheita

SOJA. Boa rentabilidade do milho e da soja estimula produtores a aumentar a área desses grãos

“Procuramos primeiro 
o mercado local. As pessoas 
vêm de fora porque o merca-
do local não tem demanda. 
Não tem gente o suficiente 

para atender a essa época do 
ano que é muito forte, então 
as pessoas acabam vindo de 
outros estados. 

Cada um vai ficar no 

seu quarto, na sua colhedei-
ra, no seu caminhão e pro-
curar não misturar muito 
com as outras pessoas. Na 
alimentação cada um faz 

DA REPORTAGEM

Um salto expressivo: de 
147 para 250 litros de leite 
por dia. Foi este o avanço re-
gistrado no sítio Recreio, em 
São José dos Quatro Marcos. 
A produção leiteira é a prin-
cipal aposta da propriedade 
de José Carlos Dias, que tem 
visto o desempenho da ativi-
dade melhorar consideravel-
mente nos últimos 9 meses.

O progresso começou a 
ficar mais intenso a partir do 
trabalho de assistência técni-
ca e gerencial oferecido pelo 
Senar MT, por meio do pro-
grama SenarTec Leite. O pro-
dutor é um dos 30 na região 
que recebem visitas mensais 
dos técnicos, que traçam es-
tratégias específicas para 
cada propriedade, com foco 
na melhora do desempenho.

Para ampliar em 70% a 
produção diária, Dias seguiu 
as orientações repassadas 
pelo zootecnista Alessandro 

DA REPORTAGEM

Na tarde de domingo 
(28), a Polícia Militar de Sorriso 
apreendeu uma grande carga 
de defensivos agrícolas que 
estavam dentro de um veícu-
lo, em plena Avenida Natalino 
João Brescansin. Os suspeitos 
faziam o livre comércio dos 
produtos oriundos do Para-
guai sem nota fiscal.

Segundo a PM, durante 
abordagem, um dos suspeitos 
foi flagrado com vários kg de 
defensivos na carroceria de 
um veículo. Ele informou que 
recebeu os produtos de uma 
pessoa, não identificada, no 

DA REPORTAGEM

A colheita da soja sa-
fra 2020/21, em Mato grosso, 
atingiu, conforme último re-
latório emitido pelo Institu-
to Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea), 
na sexta (26), 52,14% da área 
plantada no estado – apro-
ximadamente 10,3 milhões/
hectares.

Dentre as regiões, a 
mais adiantada na colheita é 
a Oeste, e a mais atrasada é 
a Centro-Sul. O ritmo de co-
lheita segue 31,96 pontos per-
centuais atrasado em relação 
à safra anterior. Também se-
gue atrasado em relação à 
média histórica dos últimos 
cinco anos. O avanço sema-
nal da colheita foi de 17,63p.p. 
O atraso se deve, principal-
mente pelo atraso no plantio 

(devido à falta de chuvas) e 
ao excesso de chuvas nos úl-
timos dias, impossibilitando a 
colheita.

O Imea também di-
vulgou que o plantio do mi-
lho atingiu 54,66% da área 
esperada para o grão (5,69 
milhões/hectares). A região 
mais adiantada, com 68,54% 
da área prevista (618,7 mil/ha) 
semeada é a Nordeste, que 
abriga os municípios do Mé-
dio Araguaia. A mais atrasada 
é a Centro-Sul.

O plantio do milho, re-
fém da colheita da soja, se-
gue também atrasado em 
relação à safra passada, que 
na mesma época contabili-
zava 91,96% da área esperada 
colhida. O ritmo de plantio 
também continua inferior à 
média histórica dos últimos 
cinco anos.Resultado veio após ajustes na alimentação do rebanho 

Um dos suspeitos comercializava os produtos em plena 
Av. Brescansin Plantio do milho já chega a 54% do previsto 

EM 9 MESES

Propriedade amplia em 70%
produção diária de leite

SORRISO

PM apreende defensivos
oriundos do Paraguai

SOJA

Colheita atinge
52% da área

Foto: DivulGAção

Foto: PM/SoRRiSo

Foto: DivulGAção

dia anterior, em uma estra-
da vicinal, nas proximidades 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Disse ainda que na sua 
casa havia mais defensivos.

No local, a polícia encon-
trou dois veículos, cada um 
com grande quantidade de 
defensivos agrícolas. Os pro-
dutos e dois suspeitos foram 
conduzidos à delegacia da 
Polícia Federal (PF) em Sinop. 
O homem foi acusado do cri-
me de descaminho – iludir, 
no todo ou em parte, o paga-
mento de direito ou imposto 
devido pela entrada, pela saí-
da ou pelo consumo de mer-
cadoria.

uma marmita e come sepa-
rado para evitar o contágio 
dessas pessoas que vêm ou 
pessoas da própria fazenda”, 
afirma.

Santos, entre elas a separa-
ção do rebanho em lotes e 
o estabelecimento de dietas 
diferentes para cada um de-

les, conforme a necessidade 
nutricional. Com isso, reduziu 
custos e melhorou o desem-
penho produtivo da vacada. 

Em maio/2020, cada animal 
produzia em média 4,6 litros 
de leite por dia. Hoje, são 9,6 
litros diários.
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MARCO ANTONIO CARVALHO ME, inscrito no CNPJ n° 
05.963.633/0001-19, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade Fabricação de artigos de serralheria, 
exceto esquadrias. Localizada na Rua Visconde de Mauá, n° 
1591, Industrial Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A, torna 
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, a al-
teração da Razão Social de Rodobens Veículos Comerciais 
S.A, CNPJ 03.005.212/0005-83, para RODOBENS VEÍCULOS 
COMERCIAIS CIRASA S.A, CNPJ 59.970.624/0031-08, da Li-
cença de Operação nº 516/2019, para atividade de Serviços de 
Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, instalada 
na Rua Colonizador Enio Pipino, n 2799, Setor Ind. Sul, Sinop-
-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA. – GOMES DEDETI-
ZADORA, inscrita sob o CNPJ 17.098.829/0001-71. Torna-se 
público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pedido De Renovação 
de LO para a atividade 81.22-2-00 - Imunização e controle de 
pragas urbanas, sito a Av. Sibipirunas, nº 885, Jardim Celeste,  
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FA-
CILITA MT 66 9.9971-1848)

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADAS EM 
FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS” 
Sagrou-se vencedora a empresa S. S. DE AGUIAR - ME, com o valor total 
de R$ 923.150,00 (Novecentos e vinte e três mil cento e cinquenta reais). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 01 de 
Março de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2020
AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 01 de março de 2021.
Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 069/2020, a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais 
hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, teve como vencedoras as empresas: MEDEFE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 25.580,40 (vinte 
e cinco mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta centavos), 
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, com valor 
total de R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais), NUTRILIFE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, com valor total de R$ 26.290,00 
(vinte e seis mil e duzentos e noventa reais), MED VITTA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 9.197,30 
(nove mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos), TERRA SUL 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 990,00 
(novecentos e noventa reais), SINOMEDICA COMERCIO DE PROD. 
MEDICO-HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 598,00 
(quinhentos e noventa e oito reais), MULTIHOSP COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 115.399,50 
(cento e quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, com valor total de R$ 
68.470,40 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta 
centavos), JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, 
com valor total de R$ 460.169,80 (quatrocentos e sessenta mil, cento 
sessenta e nove reais e oitenta centavos), HIPER DENTAL COM E 
REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-
HOSPITALAR LTDA EPP, com valor total de R$ 14.119,60 (quatorze mil, 
cento  e dezenove  reais e sessenta centavos), GOLDENPLUS - 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, 
com valor total de R$ 659.147,50 (seiscentos e cinquenta e nove  mil, 
cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), TOP NORTE 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI – EPP , com 
valor total de R$ 216.189,00 (duzentos e dezesseis mil,  cento e oitenta e 
nove reais),LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
ME, com valor total de R$ 5.243,60 (cinco mil e duzentos e quarenta e três 
reais e sessenta centavos), PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - 
EIRELI, com valor total de R$ 69.546,00 (sessenta e nove mil, quinhentos 
e quarenta e seis  reais).

Pregoeiro
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREMIUM LAVACAR LTDA - ME, CNPJ 20.302.735/0001-87, 
torna público que requereu junto a SAMA/ SORRISO/MT, a Re-
novação da Licença de Operação (LO) e Alteração de Razão 
social, pois anteriormente a razão social era ALAN RAMOS 
ALBINO - ME para atividade de Serviços de lavagem, lubrifi-
cação e polimento de veículos automotores, localizada na AV. 
Tancredo Neves, N 2613,  Bela Vista, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 007/2021 

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 
MECÂNICA, RETIFICA DE MOTORES, CAIXA E BOMBAS DE DIREÇÃO 
HIDRÁULICAS, TORNO E SOLDA, ELÉTRICA E DE AR CONDICIONADO 
EM ATENDIMENTO A FROTA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedores os Licitantes: J. A. RICIERI 
JUNIOR & CIA LTDA CNPJ: 05.330.297/0001-77 COM VALOR TOTAL DE 
R$ 161.935,00, EVILSON CHAVES DA SILVA 01989709192 CNPJ: 
11.745.223/0001-02 COM VALOR TOTAL DE R$ 51.600,00, 
RECUPERADORA DE MAQUINAS SAO JOSE LTDA CNPJ: 
14.034.740/0001-53 COM VALOR TOTAL DE R$ 34.440,00, PRESTES E 
LIRA LTDA CNPJ: 21.775.122/0001-20 COM VALOR TOTAL DE R$ 
140.250,00, VIEIRA AUTO CENTER EIRELI CNPJ: 27.190.273/0001-00 
COM VALOR TOTAL DE R$ 257.200,00, MECANICA 4 IRMAOS EIRELI 
CNPJ: 40.330.887/0001-09 COM VALOR TOTAL DE R$ 596.512,50 E 
HIDRAUSUL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 36.670.389/0001-20 
COM VALOR TOTAL DE R$ 90.440,00.  

Matupá – MT, 01 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

AVISO DE RETIFICAÇÃO
DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

EXTRATO CANCELAMENTO

Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT COMUNICA QUE POR 
MOTIVO DE RETIFICAÇÕES AO PROCESSO INEXIGIBILIDADE 
ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, VEM POR MEIO DESTE INFORMAR O CANCELAMENTO 
DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE N° 001-2021, tendo como 
objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR 
INVENTURA E CURSO DE FORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 
CENTRO MUNICIPAL DE ROBÓTICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO 
DOMINGOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO T-29, ACOPLADO 
COM VASSOURA DE SUCÇÃO MARCA ROMANELLI, PLACA OAW-
0526. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada no fornecimento de peças de reposição para equipamento 
vassoura de sucção do caminhão T-29, placa OAW-0526 da marca 
ROMANELLI, a fim de, garantir o adequado funcionamento do veículo 
para dar celeridade na limpeza urbana. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: ROMANELLI 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 13.146,00 
(treze mil cento e quarenta e seis reais). VIGÊNCIA: 3 meses a contar da 
data de assinatura do contrato.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍUCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES 
ESCOLARES EM RISCO SOCIAL DEVIDO A VOLTA AS AULAS DE 
FORMA NÃO PRESENCIAL/REMOTA, EM TRANSIÇÃO PARA 
PRESENCIAL GRADATIVA E ESCALONADA/HÍBRIDA NA REDE 
P Ú B L I C A M U N I C I PA L .  R e a l i z a ç ã o :  P o r  m e i o  d o  s i t e 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 03/03/2021 até às 08:00 horas do dia 15/03/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 16/03/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO 
EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RESIDENCIAL MARIO RAITER, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE (ITENS FRACASSADOS PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 077/2020)”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a PRORROGAÇÃO da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL 097/2020, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO RESIDENCIAL MARIO RAITER, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE 
(ITENS FRACASSADOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020)”. O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIÊNE, COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E 
OUTROS MATE RIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SORRISO/MT. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data 
de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
03/03/2021 até às 08:00 horas do dia 16/03/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 17/03/2021 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS 
DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 03/03/2021 até às 08:00 horas do dia 17/03/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 18/03/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital poderá ser obtido junto 
à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br. 

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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Começou neste fim de 
semana o Campeonato Ma-
to-grossense 2021. As cinco 
partidas da rodada inicial fo-
ram realizadas entre sexta e 
domingo e já reservou alguns 
aspectos interessantes para 
serem analisados ao longo do 
certame.

Após conquistar o aces-
so à Série A do Brasileirão, o 
Cuiabá começou o Estadual 
atropelando o Poconé. No 
domingo, jogando na Arena 
Pantanal, venceu por 6 a 1, 
com 3 gols de Elton, 2 de Raul 
e um de Auremir, enquanto 
Lucas Rocha descontou para 
o Cavalo Pantaneiro.

No mesmo dia, o atual 
campeão Nova Mutum teve 
um pouco mais de dificul-
dades para vencer em casa, 
pelo placar mínimo, o Ação/
Santo Antônio. Fernandinho 
marcou o único tento do Azu-
lão.

No sábado, quem se 
deu bem foi o Grêmio Sorriso. 
Estreando na elite estadual, 

ESTADUAL 2021

Goleada do Dourado e 
vitória do caçula: começou 
o Mato-grossense

Elton fez três gols contra o Poconé

a equipe venceu o Sinop por 
3 a 0, no chamado ‘Clássico 
da Soja’, jogando no Egídio 
José Preima. Murilo, Rafinha 
e Paulinho fizeram os gols 
do Lobo do Norte. Um pouco 
mais cedo, o atual vice-cam-
peão União Rondonópolis 
não saiu do 0 a 0 com o Lu-
verdense, no Luthero Lopes, 
sendo o único empate da 1ª 
rodada.

A abertura do Mato-
-grossense foi na sexta-feira, 
na Arena. 

O Operário fez 3 a 2 no 
Dom Bosco, com gols de 
Wellisson, Guilherme Arruda 
(contra) e Lucas Cardoso. Vi-
tinho – um golaço que acer-
tou o ângulo – e Romarinho 
descontaram para o Azulão 
da Colina.

Com os resultados, 
Cuiabá, Sorriso, Operário e 
Nova Mutum somam 3 pon-
tos, Luverdense e União têm 
1, enquanto Dom Bosco, 
Ação, Sinop e Poconé estão 
zerados. A próxima rodada 
será neste próximo fim de 
semana, com jogos na sexta, 
sábado e domingo.

VAR acumula problemas na
1ª rodada do Paulistão
DA REPORTAGEM

A edição 2021 do Cam-
peonato Paulista é a primeira 
a contar com árbitro de vídeo 
desde a fase de grupos. Até 
então, a tecnologia só estava 
disponível nos mata-matas. O 
que deveria ser uma boa no-
tícia se transformou em uma 
série de dores de cabeça – 
que começou antes mesmo 
da primeira rodada da com-
petição.

A Federação Paulista de 
Futebol se planejou para ter 
uma operação centralizada 
do VAR. Ou seja, todos os jo-
gos seriam acompanhados 
por uma estrutura única na 
sede da FPF, na Zona Oeste 
da capital paulista. Mas dois 
dias antes da estreia da com-
petição o projeto teve que ser 
adiado por pelo menos mais 
duas rodadas.

O atraso se deu porque 
a empresa inglesa Hawk-Eye 
(a mesma que opera o VAR 
na Uefa e na CBF, por exem-
plo), alegou “um problema 
na logística de importação 
de equipamentos”. Em nota 
publicada em seu site, a FPF 
chamou de “inconcebível fa-
lha da Hawk-Eye” e afirmou 
estar “tomando todas as pro-
vidências cabíveis”.

Sem uma operação cen-
tralizada, a solução foi instalar 
cabines de VAR em todos os 
estádios do torneio – como 
acontece no Campeonato 
Brasileiro, por exemplo. E a 
primeira rodada já registrou 
dois problemas. A “central do 
VAR” vai começar a funcionar 
a partir da terceira rodada.

No jogo entre São Bento 
e Mirassol, um problema téc-

nico impediu que as imagens 
chegassem até o monitor que 
fica na beira do campo – ou 
seja, aquele usado para con-
sultas quando um lance pre-
cisa ser checado. O árbitro 
Matheus Delgado Candançan 
teve que “checar” um toque 
de mão pelo rádio dos árbi-

ATRAPALHANDO MAIS. Tecnologia falhou em dois jogos, e empresa não conseguiu montar operação centralizada
Foto: RepRodução/SpoRtV

Foto: Getty ImaGeS

Foto: alexandRe VIdal

Foto: aSSCom

VAR sofre paralisação na partida entre São Bento x Mirassol

Largada do GP de Sakhir de Fórmula 1 

Zagueiro Bruno Viana é novidade no Flamengo 

tros que estavam na cabine 
do VAR.

No domingo, o empate 
entre São Paulo e Botafogo foi 
marcado por lances polêmi-
cos. O mais grave deles: o gol 
do Botafogo não teve como 
ser checado pelo VAR, porque 
nenhuma das câmeras podia 

assegurar se Dudu (o autor do 
gol) estava em posição legal 
ou em impedimento.

O São Paulo também 
reclamou muito da anulação 
de um gol de Pablo, anotado 
a poucos minutos do fim do 
jogo. O árbitro de vídeo, que 
na partida do Morumbi foi 

operado por Raphael Claus, 
árbitro da polêmica expulsão 
de Rodinei em Flamengo x 
Inter, viu um impedimento 
de Daniel Alves no início do 
lance.

Na segunda rodada do 
Campeonato Paulista o VAR 
vai continuar funcionando 

com cabines instaladas em 
cada estádio. A partir da ter-
ceira rodada deve funcionar 
a estrutura centralizada na 
sede da FPF. Nos próximos 
dias, a federação e a Hawk-
-Eye devem se reunir para 
avaliar os problemas e encon-
trar soluções.

FÓRMULA 1

Ferrari apoia ‘promissora proposta’
de corridas classificatórias

POUCO DESCANSO

Flamengo divulga lista
para iniciar o Carioca
DA REPORTAGEM

O Flamengo divulgou 
a lista dos jogadores que vão 
disputar o início do Carioca, 
com a presença de dois refor-
ços: o zagueiro Bruno Viana 
e o volante Hugo Moura, que 
estava emprestado ao Cori-
tiba. A estreia no estadual é 
nesta terça (2), contra o Nova 
Iguaçu. Os principais jogado-
res só se reapresentam no dia 
15 de março, após férias.

Por causa da abertura 
apenas ontem da janela de 
transferências internacio-

DA REPORTAGEM

Chefe da Ferrari, Mat-
tia Binotto disse que a equi-
pe apoia a “promissora pro-
posta” de realização de uma 
corrida classificatória aos 
sábados para decidir as po-
sições de largada das provas 
de Fórmula 1. A intenção da 
categoria é experimentar 
esse formato em três provas 
na temporada 2021: Montreal 
(Canadá), Monza (Itália) e In-
terlagos (Brasil).

“A equipe esteve muito 
envolvida nas conversas so-
bre o plano. Acreditamos que 
mudar para corridas mais es-
petaculares e eventualmen-
te imprevisíveis será ótimo. 
Somos proativos nas discus-
sões. Estamos apoiando uma 
mudança se essa mudança 
de alguma forma atingir a 
meta e o objetivo que acabei 
de mencionar”, disse Binotto.

Em fevereiro, as equipes 
não aprovaram inicialmente 
a proposta e pediram mais 
detalhes de como o formato 

nais, Bruno Viana não pode-
rá ser escalado na estreia. A 
tendência é de que fique à 
disposição a partir da segun-
da rodada. Fazem parte da 
lista alguns dos atletas que 
fizeram parte do elenco pro-
fissional na conquista do bi-
campeonato brasileiro, entre 
eles Michael, que pediu para 
jogar porque não teve mui-
tos minutos na reta final da 
temporada. Além dele, ficam 
à disposição do técnico Maurí-
cio Souza, do sub-20, Matheu-
zinho, João Gomes, Natan, Ro-
drigo Muniz e Gabriel Batista. 

seria implantado. No entanto, 
a direção da F1 deixou a reu-
nião otimista de que um con-
senso será atingido para levar 
a proposta adiante já na tem-
porada 2021. Uma resolução 
deve sair nos próximos dias.

Pelo formato proposto, 
a sexta-feira seria reservada a 
um treino livre e a uma ses-
são para decidir as posições 
de largada da corrida classi-
ficatória a ser disputada no 
sábado. Esta prova teria du-
ração mais curta e decidiria 
o grid de largada da corrida 
de distância normal no do-
mingo.

Uma das questões en-
volvidas nas discussões é 
a distribuição - ou não - de 
pontos nas corridas classifi-
catórias. 

Uma das possibilidades 
aventadas é a de as provas de 
sábado valerem metade da 
pontuação normal de um GP, 
ou seja, com um sistema de 
12,5 pontos - 9 - 7,5 - 6 - 5 - 4 - 3 
- 2 - 1 - 0,5 para os 10 primeiros 
colocados.

Pepê, Michael e Hugo Moura 
serão incorporados apenas na 
quinta-feira e, desta forma, 
ficam fora da estreia. O mais 

novo da lista é o atacante Ma-
teusão, de apenas 16 anos. Ele 
é uma das grandes apostas do 
Flamengo para o futuro.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 
mais de 100 novos casos do 
novo coronavírus (Covid-19) 
entre indígenas na região 
Amazônica e três mortes em 
aldeias em território mato-
-grossense em menos de 20 
dias. Os dados constam no 
levantamento divulgado pela 
Articulação dos Povos Indíge-
nas do Brasil (Apib).

De acordo com a Apib, no 
Brasil são 727 casos suspeitos, 
mais de 35 mil confirmados e 
quase 800 mortes de indíge-
nas. 

Em Mato Grosso, a asso-
ciação informou que há 201 
casos suspeitos, 4.626 confir-

Terra Indígena Marãiwatsédé enfrenta crescimento de 
casos da Covid-19 

Foto: Sérgio Henrique SantoS

mados e 153 indígenas mortos 
pela Covid-19. O estado con-
tinua sendo o quarto estado 
brasileiro com mais casos de 
coronavírus entre indígenas na 
região Amazônica e o segundo 
em número de mortes.

Lideram no país, em 
casos, o Amazonas (8,8 mil), 
Pará (6,6 mil) e Roraima (5,5 
mil). Em mortes, o ranking fica 
com o Amazonas (255), Mato 
Grosso (153) e Pará (107). As 153 
mortes em Mato Grosso ocor-
reram em 18 povos indígenas: 
bororo, cinta larga, chiquitano, 
nafukua, kayapó, karajá, kala-
palo, kayaby, kamayurá, kurâ, 
umutina-balatiponé, xavante, 
zoro, yawalapiti e outros não 
identificados.

Sete novos pontos de radares
começam a multar em Cuiabá
DA REPORTAGEM

Sete novos pontos de 
radares instalados em Cuiabá 
começaram a multar ontem 
(1°). Destes, um está na Ave-
nida dos Trabalhadores, dois 
estão na Avenida Fernando 
Correa, dois na MT-251 e um 
na MT-010. Com os novos ra-
dares, a capital terá 44 pon-
tos em funcionamento.

Os motoristas que ex-
cederem os limites de velo-
cidade permitidos, ou avan-
çarem em sinal vermelho, 
serão multados pelos equi-
pamentos de monitoramen-
to de trânsito instalados pela 
Prefeitura. Segundo a Secre-
taria de Mobilidade Urbana 
(Semob), os trechos são em 
vias consideradas perigosas e 
com maior nível de acidentes 
de trânsito.

Uma delas é a avenida 
Dante Martins de Oliveira 
(antiga Av. dos Trabalhado-
res), onde duas crianças, de 
2 e 8 anos, morreram em um 
grave acidente no final de 
2019. A implementação dos 
dispositivos consta em um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) – de nº 003 
/2016 – firmado pela Prefei-
tura e o Ministério Público 
do Estado (MPE). O objetivo 
é educar os motoristas, dimi-
nuir o número de acidentes 
de trânsito e reduzir o impac-
to nas unidades de saúde – e 
isso inclui aumentar a arreca-
dação tributária.

Os aparelhos já passa-
ram pela aferição do Inmetro, 
período educativo em que 
os motoristas que passaram 
pela via acima da velocidade 
permitida, receberam uma 
notificação. A Prefeitura aler-

ta para as ‘fake news’ quanto 
à informação de que equipa-
mentos de monitoramento 
medem a velocidade por até 
500 metros.

INFRAÇÕES
As multas para quem 

trafegar em velocidade acima 
do permitido devem variar 
entre R$ 130,16 e R$ 880,41, 
além da perda de quatro a 
sete pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH). 
Os motoristas que quiserem 
recorrer das multas devem 
acessar o site onde estão dis-
ponibilizados formulários - 
no link ‘Serviços ao Cidadão’.

Os novos radares fixos 
estão nos seguintes pontos: 
Avenida Dante Martins de 
Oliveira, antiga Av. dos Tra-
balhadores, em ambos os 
sentidos - próximo ao muro 
do condomínio Alphaville; ro-
dovia Emanuel Pinheiro (MT-
251), em ambos os sentidos 
- nas proximidades da Asso-
ciação do Ministério Públi-
co Estadual; rodovia Helder 
Cândia (MT-010), em ambos 
os sentidos – nas proximida-
des da escola de formação e 
aperfeiçoamento de praças 
(Esfap); Av. Fernando Correa 
da Costa - sentido bairro/cen-
tro - , nas proximidades da ro-
doviária de Cuiabá.

Há também lomba-
das eletrônicas na: rodovia 
Emanuel Pinheiro (ambos os 
sentidos da pista - nas pro-
ximidades do Supermerca-
do Paulista); Avenida Vicen-
te Vuolo (nas proximidades 
do Parque das Nascentes); 
Avenida Fernando Correa da 
Costa (em ambos os sentidos 
– nas proximidades da feira 
de Goiânia).

Foto: Davi valle

Novos pontos de radares foram instalados em Cuiabá

ATENÇÃO, MOTORISTA!. Trechos são em vias consideradas perigosas e com maior nível de acidentes de trânsito

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra) finalizou as obras 
de pavimentação da MT-
400/351, em Várzea Grande. 
A rodovia, que permite os 
acessos aos distritos de Ca-
pão, Aguaçú e Limpo Gran-
de, agora recebe os serviços 
de sinalização para conclu-
são definitiva da obra. A pa-
vimentação foi realizada em 
uma extensão de 13,4 km da 
MT-351, no trecho que com-
preende o Km 1,8 até o Km 
11,1 no distrito do Aguaçú, 
além do acesso ao distrito 
de Limpo Grande, também 
em Várzea Grande. 

Ao todo foram inves-
tidos R$ 10,5 milhões nessa 
obra, que foi contratada em 
2010, mas está sendo con-
cluída na atual gestão do 
Governo.

De acordo com o se-
cretário Marcelo de Olivei-
ra, a pavimentação desse 
trecho vai consolidar a in-
terligação de todas essas 
comunidades rurais ao 
restante da cidade de Vár-
zea Grande. Isso porque as 
obras vão permitir o aces-
so direto da BR-070, co-
nhecida como Rodovia dos 
Imigrantes, até os distritos, 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Azul Linhas Aéreas 
confirmou que fará uma al-
teração nos horários do tre-
cho entre os aeroportos João 
Figueiredo, em Sinop, e Vira-
copos, em Campinas/SP, que 
entrará em vigor a partir de 
abril. Com a mudança, o voo 
sairá da capital do Nortão às 
2h05 e chegará em Viracopos 

Pavimentação foi realizada em trecho de 13,4 km da MT-351

VÁRZEA GRANDE

Concluída pavimentação da MT-400/351
COVID-19

100 novos casos entre
indígenas e 3 mortes 
em menos de 20 dias

SINOP

Azul confirma mudança em horário e
voo para Campinas será de madrugada

Foto: SinFra-Mt

às 5h30. Atualmente, a aero-
nave sai de Sinop às 15h55, em 
horário local, e chega às 19h15, 
em Campinas.

O trecho de volta tam-
bém terá alterações. Atual-
mente, a aeronave decola às 
13h30 de Campinas e chega 
em Sinop às 15h05. A partir 
de abril, o voo direto sairá às 
23h35 de Viracopos e chegará 
1h05 no Aeroporto Municipal.

A empresa informou 

por vias pavimentadas. Por 
esse trajeto também será 
possível o acesso ao Centro 
de Ressocialização para Jo-

vens e Adultos, inaugura-
da pelo Governo do Estado 
nesta atual gestão. Com a 
construção deste centro de 

ressocialização, segundo o 
secretário, o fluxo de trânsi-
to nesse trecho da rodovia 
aumentou.

que a atualização resultará 
em melhoria nos serviços dos 
voos que atendem a região. “A 
operação passará a ser de um 
voo pernoite, o que permite ao 
cliente de Sinop viajar e voltar 
para a sua cidade no mesmo 
dia”, afirmou a companhia.

Dados da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil 
apontam que, entre janeiro 
e dezembro de 2020, 126.016 
passageiros embarcaram e 

desembarcaram no aeroporto 
de Sinop, média de 11.456 pes-
soas por mês passando pelo 
terminal. Entretanto, houve 
queda de 22,8% em relação ao 
ano anterior, quando 163.324 
pessoas passaram pelo ter-
minal. O motivo: reflexo da 
pandemia, que suspendeu a 
operação de voos e, após flexi-
bilização, limitou parcialmen-
te a capacidade de ocupação 
das aeronaves.
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