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Manhã Tarde Noite

Máx 32 | Mín 19
QUARTA-FEIRA

PROFISSIONAIS
DA SAÚDE: FILA
PARA TOMAR
A 2ª DOSE

AUMENTA O
PREÇO DA
GASOLINA E
DO DIESEL

R$ 25 MI
AINDA SERÃO
GASTOS NO
COT DO PARI

IDOSOS ENTRE
85 E 89 ANOS:
VACINAÇÃO
COMEÇA HOJE

CUIABÁ PESANDO NO BOLSO ACADEMIA DE TREINAMENTO SINOP
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POR 15 DIAS

Produtores
iniciam o
plantio do
gergelim
No Sítio “Deus Me Deu”, no Projeto 
de Assentamento (PA) Nova Alian-
ça, em Gaúcha do Norte, uma área 
até pouco tempo ocupada por man-
dioca, agora começa a dar espaço 
para uma cultura que nos últimos 
anos vem sendo um novo motor 
de desenvolvimento para o Médio 
Araguaia e Xingu: o gergelim.  
   Página  -4

LEANDRO DEMARCO

DIVULGAÇÃO

GALO DO NORTE

3 jogos na
temporada e
2 técnicos
demitidos

O Sinop se tornou um dos 
principais times de Mato Grosso 
especialmente nos últimos anos, 
graças à constante presença 
entre os melhores do esta-
do, chegando a três finais do 
Estadual e encarando de frente 
Cuiabá e Luverdense, equipes 
em níveis mais altos em termos 
nacionais. Entretanto, a falta 
de títulos pode ter pesado e o 
time agora vive uma situação 
bastante desconfortável. Em 3 
jogos oficiais nesta temporada, 
já mandou dois técnicos embo-
ra.     Página - 6

Começa mini 
lockdown das
19h às 5h em 
Mato Grosso

O Governo de Mato Grosso atualizou as 
medidas restritivas anunciadas para 
reduzir o contágio da Covid-19 no estado. 
A normas passam a valer a partir desta 
quarta (3). As medidas são impositivas e 
valem por 15 dias. As regras podem ser 
prorrogadas, endurecidas ou flexibilizadas, 
conforme o resultado obtido.         Página -3

GARIMPOS CLANDESTINOS

Duas operações que investigam a comercialização ilegal de ouro extraído de garimpos clan-
destinos foram realizadas ontem pela Polícia Federal em Mato Grosso. Casas de investigados, 
empresas e pessoas que faziam a receptação do ouro foram alvos dos policiais.              Página -7

DIVULGAÇÃO

Venda ilegal de ouro em MT



A golpes de sua caneta Bic assinou quatro Decre-
tos facilitando ao máximo a aquisição de armas 
de fogo, incluindo aí, a posse de até sessenta ar-
mas para uma categoria chamada de ‘caçadores’

Não estou falando das pistolas de vaci-
nação, popularizadas em 1975 com a grande 
campanha de vacinação contra a meningite, 
mas que foram abandonadas por contribuir 
com casos de infecções, além de ter um alto 
custo e difi culdades de uso e de manuten-
ção.

Estou falando daquelas pistolas cuja úni-
ca fi nalidade é tirar a vida de alguém. Pois foi 
isso mesmos que aconteceu em um Brasil 
tomado pela pandemia de Covid 19. O suse-
rano que se acredita enviado por Deus para 
salvar esta pátria desarmada, resolveu que 
era hora de torná-la armada, com isso acaba-
rá sendo desamada, e tomou a decisão mais 
importante de seu (des)governo – incentivar 
os que sonham com uma arma e sair por aí 
mostrando que são cabras-machos.

A golpes de sua caneta Bic assinou quatro 
Decretos facilitando ao máximo a aquisição 
de armas de fogo, incluindo aí, a posse de até 
sessenta armas para uma categoria chama-
da de ‘caçadores’ (caçar o que? Rinoceronte 
no cerrado?) e outra chamada de ‘atiradores’ 
(o que seria isso? Atirar no quê ou em quem?).

Enquanto isso... a Covid 19 prossegue em 
sua marcha acelerada de matar brasileiros, 
sem dó e sem piedade, como se fossemos 
um rebanho de búfalos do velho oeste ame-
ricano dizimados pela winchester de Búfalo 
Bill.

É inacreditável! Imaginem um chefe de 
família que abandona seus fi lhos adoenta-
dos com alguma moléstia grave para passar 
uma semana pescando em alguma praia pa-
radisíaca.

Sem dúvidas que ele seria imediatamente 
preso por ordem do primeiro juiz de alguma 
Vara de Família. Pois é! O chefe desta grande 
família brasileira abandonou a sua missão de 
comandar a casa para pescar em Santa Cata-
rina, deixando o povo (afi nal que coisa é esta, 
povo?) a mercê de seu mordomo ofi cial, que 
se refugiou em Manaus com medo do STF 
que está em seu encalço.

E as vacinas? Não há urgência, já havia 

pronunciado o próximo prêmio Nobel de Me-
dicina, aquele que se esconde em Manaus 
toda vez que a coisa fi ca preta.

O que há por traz desses Decretos? Prepa-
ração para uma (im)provável tomada do Po-
der caso perder as eleições de 2022, como já 
profetizou o suserano – se não houver votação 
em cédulas de papel, acontecerá aqui muito 
pior do que a invasão do Capitólio. Simples as-
sim! Ou faz o que ele quer ou será feito o que 
ninguém quer.

Fico perplexo com esse tipo de declaração 
de um Presidente da República, algo que me 
faz lembrar a Nicarágua de Noriega, ou seria a 
Colômbia de Escobar?

Enquanto isso, dormindo em berço esplên-
dido os podres poderes se aquietam, genufl e-
xando ante a máxima autoridade desta res 
publica que se anemiza corroída pelos vermes 
intestinais, incluindo os amebianos que pulu-
lam em seu ventre entupido de cloroquina.

Em cada esquina um cadáver insepulto 
em algum caminhão frigorífi co para aguardar 
o tempo e a hora de seu sepultamento, por 
causa do aumento incomensurável de seres 
humanos em desumanas condições nos ca-
óticos hospitais sem apoio do governo, mas 
supridos de um tal kit Covid, criação desse 
candidato ao Nobel de Medicina.

E a vacina? Está tudo planejado, combi-
nado, contratado com alguma farmacêutica 
que desejar e procurar o Ministério da Saúde 
para oferecer o seu produto. Afi nal, como te-
mos milhares de doentes, quem deve procu-
rar esse mercado marcado pela morte são os 
produtores que desejam vender o seu produ-
to. Não foi isso que sentenciou o magnânimo 
suserano? E assim vamos caminhando, ano-
tando em nossa contabilidade mórbida a es-
piral de mortes em nossa catastrófi ca jornada, 
nesta estrada em direção ao cemitério. Tenha 
piedade de nós, Senhor!

CÍCERO CARLOS MAIA é ADMINISTRA-
DOR, PROFESSOR E FUNCIONÁRIO PÚBLI-
CO AQUI EM BRASÍLIA

Vacinas e pistolas

Embarcando no TikTok?
mações sobre variados temas. Uso, para 
isso, Youtube, Facebook e Instagram, 
além do WhatsApp, Telegram e Signal. 
Mas é impossível ignorar a crescente 

tendência do uso do Ti-
kTok e similares. Com 
vídeos curtos as pessoas 
compartilham conteúdos 
que vão da amenidade 
ao científi co. É um “tudo 
junto e misturado” que 
faz parte da atualidade.

Ontem, por recomen-
dação de um parceiro de 
negócios, que cuida da 
parte online de boa parte 
dos meus projetos, criei 
um perfi l no TikTok. Ain-

da não gravei nada, mas devo começar a 
compartilhar alguns conteúdos em bre-
ve. Se vai dar certo? Não sei. Mas para 
quem é apaixonado por compartilhar 
informações, qualquer forma de atingir 
novos públicos é bem-vinda.

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-

Produzir conteúdos sempre foi fácil para mim. Gravar vídeos 
é algo que faço com muita frequência, e não sendo necessário 
fazer edição, tudo fi ca ainda mais tranquilo. Não entro nesse tipo 
de serviço com intenção de lucrar, mas sim de atingir novos pú-
blicos e conseguir fazer com que informações e conhecimentos 
cheguem cada vez mais longe.

CLIC 
FINAL 

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

Me lembro muito bem da resistência 
que tive com as redes sociais. Sempre fui 
adepto de comunicadores instantâneos, 
mas a ideia de ter uma vida “virtual” não 
me agradava. Confes-
so que não era o cara 
mais sociável do pla-
neta no que diz res-
peito a compartilhar 
informações pesso-
ais, praticamente não 
tirava fotos e não via 
lógica para esse tipo 
de serviço. Mas ando 
no fl uxo da evolução, 
e mesmo sem grande 
empolgação embar-
quei nesse mundo.

As redes sociais me ajudaram bastan-
te, e em grupos do Orkut, por exemplo, 
encontrei possibilidade de trocar infor-
mações com facilidade sobre muitos te-
mas, o que, em uma época onde a inter-
net passava longe de ter os recursos que 
tem hoje, era muito útil.

Meu cadastro no Facebook foi prote-
lado por muito tempo. Instagram, então, 
nem se fala: tenho e praticamente não 
uso. Outras redes sociais surgiram de-
pois disso, mas tenho me mantido longe.

Acontece que, como falei, precisamos 
seguir o fl uxo da evolução. Eu sou produ-
tor de conteúdo, compartilhando infor-

JOSÉ PEDRO R. GONÇALVES

Em meio à pandemia de Covid-19, o Brasil vive 
hoje duas crises humanitárias em suas fronteiras. No 
estado de Roraima, o governo federal tem barrado, 
com base em portaria editada em janeiro, a entrada 
por terra de qualquer pessoa proveniente da Venezue-
la, embora seja porosa e movimentada a região que 
une os dois países.

A própria administração de Jair Bolsonaro reco-
nheceu formalmente em 2019 que a nação vizinha 
vive uma situação de grave e generalizada violação 
de direitos humanos, o que exige atenção à fronteira 
e aos direitos de migrantes e refugiados que por ela 
transitam.

Situação ainda mais grave se vê no Acre, onde 
centenas de estrangeiros, em sua maioria haitianos, 
tentam sair do Brasil em direção ao Peru, onde um 
corredor de militares e policiais os aguarda. Em 16 de 
fevereiro, os migrantes tentaram romper a barreira e 
foram recebidos com truculência. Alguns permane-
cem acampados em uma ponte que liga os dois paí-
ses, o que eleva as tensões. O governo autorizou o en-
vio da Força Nacional de Segurança Pública ao estado.

Diante do cenário, cabe ao Brasil buscar, de um 
lado, soluções diplomáticas para o imbróglio migrató-
rio e, de outro, fornecer apoio às autoridades locais e 
apresentar um plano de remoção e reassentamento 
dos estrangeiros. Foi o que decidiu, corretamente, a 
Justiça Federal, determinando que a União esclare-
ça que cuidados devem ser tomados para evitar uma 
tragédia. Não se questiona a pertinência de medidas 
restritivas à entrada de migrantes em razão da pan-
demia. Tais providências, no entanto, requerem racio-
nalidade baseada na ciência. Não é o que se vê hoje. 
Resta pouco claro, por exemplo, por que o Brasil libera 
ingressos por via aérea, mas não por terra.

Ademais, embora normas vigentes prevejam a 
entrada de estrangeiros com residência no país, com 
familiares aqui ou portadores do Registro Nacional Mi-
gratório (o antigo RNE), tais exceções não se aplicam a 
venezuelanos. A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) diz não ter orientado a norma ao Minis-
tério da Justiça.

Não é de hoje que há fl uxo migratório intenso 
do Haiti, prevalente entre 2010 e 2015, e da Venezuela 
para o Brasil. A Covid-19 agravou problemas inerentes 
a esses movimentos, inclusive devido à falta de recur-
sos das autoridades locais. As questões são de difícil 
solução, decerto, mas não eram imprevisíveis.

Editorial

Tensões fronteiriças

CONSELHEIRO
AFASTADO
O presidente do Tribunal de Contas do Es-

tado, Guilherme Maluf, afi rmou que ainda não 
analisou o pedido de aposentadoria do con-
selheiro afastado Waldir Teis. O conselhei-
ro ingressou com pedido de aposentadoria 
junto a Corte de Contas no dia 16 de dezem-
bro de 2020.  “Está parado. Não há nenhuma 
decisão ainda”, disse o presidente a respeito 
do processo. Teis está afastado do cargo desde 
setembro de 2017. No ano passado, foi alvo da 
Operação Ararath.

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!

“OURO SUJO”
Um dos investigados na Operação Ouro Sujo, 

defl agrada nesta terça (2) pela Polícia Federal, 
usou a conta bancária da fi lha de 9 anos para 
movimentar quase R$ 10 milhões em dois anos. 
Segundo a PF, o grupo todo alvo da operação fez 
movimentações fi nanceiras que somam R$ 100 
milhões em menos de cinco anos. A operação, 
que ocorreu em Pontes e Lacerda e Vila Bela de 
Santíssima Trindade, é contra a extração e co-
mercialização ilegal de ouro.

Crédito: Darci Heinrich

IMAGEM DO DIA

Bolsonaro reconheceu formalmente que 
a nação vizinha vive uma situação de 
grave e generalizada violação de direi-
tos humanos, o que exigvvvve atenção 
à fronteira e aos direitos de migrantes e 
refugiados que por ela transitam

“ “ Pais de alunos de Vila Rica fi zeram uma carreata pedindo a instalação de 
uma escola militar no município. Em contrapartida, os professores são contra a 
medida. A Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestou. A previsão 
do governo do estado é a implantação de sete novas escolas militares em 2021, 
nos municípios de Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Várzea 
Grande e Vila Rica. A maioria dos moradores de Vila Rica são a favor da criação 
da escola militar. No entanto, os professores do município lutam para que a ins-
talação não aconteça.

Ranking dos Políticos - Facebook
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começa hoje mini lockdown em Mt
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso atualizou as medidas 
restritivas anunciadas para 
reduzir o contágio da Co-
vid-19 no estado. A normas 
passam a valer a partir desta 
quarta-feira (3). As medidas 
são impositivas para todo o 
estado e valem por 15 dias. As 
regras podem ser prorroga-
das, endurecidas ou flexibili-
zadas, conforme o resultado 
obtido.

Conforme o decreto, 
de segunda à sexta, ficam 
proibidas todas as ativida-
des econômicas das 19h às 
5h. Aos sábados e domingos, 
a proibição será após às 12h. 
A exceção fica por conta das 
farmácias, serviços de saúde, 
funerárias, postos de gaso-
lina (exceto conveniências), 
indústrias, transporte de ali-
mentos e grãos, e serviços de 
manutenção de atividades 
essenciais, como água, ener-
gia e telefone.

Nos horários permitidos, 
as atividades econômicas de-
verão respeitar as medidas 
de segurança já preconiza-
das pelos órgãos de saúde, 
mas por vezes ignoradas por 
TODA a população, como o 
uso de máscara, o distancia-
mento e a limitação de 50% 
da capacidade máxima do 
local.

Segundo o decreto, mis-
sas, cultos, eventos sociais, 
corporativos, empresariais, 
técnicos e científicos e con-
gêneres, cinemas e a prática 

de esportes coletivos são per-
mitidos respeitado o limite 
30% da capacidade do local, 
e número máximo de 50 pes-
soas por evento.

Uma das mudanças do 
decreto, inicialmente divul-
gado no início da tarde de se-
gunda e atualizado algumas 
horas depois, é sobre os ser-
viços de entrega por delivery, 
que seguem autorizados até 
às 23h. O transporte coletivo 
e congêneres (como Uber, 99, 
etc.) podem funcionar nor-
malmente. Os supermerca-
dos devem aplicar sistema de 
controle de entrada restrito a 
um membro por família.

O Projeto de lei prevê 
multa a pessoas físicas e às 
empresas que descumprirem 
as normas, bem como notifi-
cação à Polícia Civil e Ministé-
rio Público. Nos órgãos públi-
cos 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.

Também é determina-
do que sejam evitadas reuni-
ões presenciais de trabalho e 
deve ser priorizada a realiza-
ção de atividades de forma 
remota mediante o uso de 
ferramentas tecnológicas. 
Deve ser controlado o aces-
so de modo a garantir o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metro entre as pessoas. Fica 
vedado o acesso de funcioná-

DAS 19H ÀS 5H. Governo atualizou as medidas restritivas anunciadas; confira mudanças
Foto: Divulgação

Delivery poderá funcionar até 23h; atividades serão permitidas nos domingos até 12h 

Preço da passagem do Vlt é mais cara do que do BRt

Governo gastará mais um caminhão de dinheiro em obra da 
copa 2014 

Presidente da al criticou forma como secretários atuam 
nos municípios

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Procurador do Estado, 
Carlos Antonio Perlin enviou 
manifestação ao Tribunal de 
Justiça afirmando que o pre-
feito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro, quer impor ao gover-
nador Mauro Mendes relação 
contratual mais onerosa em 
relação ao transporte públi-
co. Posicionamento tenta 
comprovar que Pinheiro não 
pode interferir na vontade 
estadual de mudar o Veículo 
Leve sobre Trilos (VLT) para o 
Bus Rapid Transit (BRT).

Estudo aponta diversos 
riscos na hipótese de implan-
tação do VLT, dentre eles o va-
lor da tarifa, que ficou orçada 
em R$ 5,28, montante muito 
superior ao do transporte co-
letivo praticado no Município 
de Cuiabá, que é de R$ 4,10. 
Na hipótese de instalação do 
BRT, a tarifa ficaria na faixa de 
R$ 3,04. 

Outro revés do VLT esta-

DA REPORTAGEM

O secretário de Esta-
do de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante, afir-
mou que o Governo do Es-
tado mantém o projeto para 
transformar o COT do Pari na 
Academia Integrada de For-
mação, Capacitação e Trei-
namento dos Profissionais da 
Área de Segurança Pública.

Bustamante citou que 
esta é a única obra da Copa 
do Mundo de 2014 que ain-
da não teve destinação. O 
Estado pede R$ 15 milhões 
em emendas federais, e deve 
gastar do ‘próprio bolso’ R$ 
10 milhões para adequar o es-
paço às novas funções, totali-
zando R$ 25 milhões.

Bustamante disse que 
a Secretaria de Estado de 

ria no subsídio que o Governo 
de Mato Grosso teria que des-
pender anualmente para que 
o modal funcionasse: R$ 23,2 
milhões. 

O custo de implantação 
também é consideravelmen-
te maior. Enquanto o VLT 
consumiria mais R$ 763 mi-
lhões, além do R$ 1,08 bilhão 
já pago, o BRT está orçado 

Segurança Pública elaborou 
projetos de 4 produtos, que 
necessitarão de emendas fe-
derais para serem realizados. 
Um destes é a transformação 
do COT do Pari em uma aca-
demia para profissionais de 
Segurança Pública.

O Centro Oficial de Trei-
namento da Barra do Pari 
(COT do Pari) foi idealizado 
para atender a Copa do Mun-
do de 2014, realizada no Bra-
sil. As obras no local, orçadas 
em R$ 31,7 milhões, foram pa-
ralisadas após estarem 70% 
concluídas. Após ficar anos 
abandonado o local foi toma-
do pela natureza.

“A nossa ideia, junto 
ao Governo do Estado, é dar 
uma destinação pública ao 
COT do Pari. Aquela é a única 
obra da Copa do Mundo que 

PARA PROCURADOR

Emanuel quer impor mais gastos 
ao pregar pela implantação do Vlt

SÓ PREJUÍZO

Mais R$ 25 mi para cot do Pari
virar academia de treinamento

DA REPORTAGEM

Presidente da Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
Max Russi (PSB) afirmou que 
os parlamentares não irão 
aceitar posturas de secretá-
rios do Governo que tentam 
atuar pensando nas eleições 
de 2022. Sem citar nomes, 
o presidente do Legislativo 
explicou que secretários do 
Executivo estão lançando 
obras e ações no interior do 
Estado sem comunicar aos 
parlamentares. 

Os deputados, segundo 
Russi, seriam os entende-
dores reais da situação dos 
municípios e quem faz as 
indicações para o Governo 
atuar no interior. A crítica foi 
levada ao governador Mauro 
Mendes durante reunião no 
Palácio Paiaguás na semana 
passada.

“Alguns secretários to-
mam iniciativas sem comu-
nicado ou conversar com os 
deputados. Teve debate e [a 
reclamação] é legítima por 
parte dos deputados. Não 
podemos aceitar que a dois 
anos da eleição, tenha qual-

quer trabalho político dentro 
de qualquer secretaria de Es-
tado”, disse.

De acordo com Russi, 
a Legislação veda qualquer 
atuação política por parte 
dos secretários de Estado. 
E isso, será combatido pelo 
Legislativo. “Isso é o que a 
lei fala: os deputados são vi-
gilantes da lei e nós vamos 
ficar fiscalizando isso. E nós 
não vamos aceitar que isso 
venha a acontecer”.

“O secretário muitas ve-
zes estava indo em regiões 
e pautas que são cobradas 
pelos deputados em todas 
as sessões, todos os dias. O 
deputado acaba sendo para-
-choque, recebe a demanda 
dos vereadores, as cobranças 
e muitas vezes não era nem 
comunicado disso [lança-
mentos]”, disse.

Ocorre que, em decla-
ração recente, a deputada 
Janaina Riva citou que se-
cretário de Agricultura Fa-
miliar, Silvano Amaral, estava 
fazendo entregas em regiões 
de Mato Grosso, de forma a 
“invadir” bases eleitorais dos 
deputados.

RUSSI DIZ

“Não vamosaceitar 
trabalho político
dentro das pastas”

em R$ 430 milhões, incluso 
neste valor a aquisição de 54 
ônibus elétricos. 

Segundo Perlin, o pre-
feito pretende interferir em 
questão da qual não partici-
pa e pela qual não é financei-
ramente responsável. “Vale 
dizer, apenas para fins argu-
mentativos, que ainda que 
coubesse ao Município agra-

vante participar da tomada 
de decisão acerca da escolha 
do modal de transporte a ser 
implementado, em caso de 
eventual divergência, a op-
ção tomada pelo Estado pre-
valeceria, vinculando os mu-
nicípios interessados, tendo 
em vista que sobressai o ato 
da pessoa jurídica de mais 
alta categoria”.

rios, consumidores e usuários 
que não estejam utilizando 
máscara de proteção facial, 
ainda que artesanal.

A Polícia Militar está 
autorizada a dispersar aglo-
merações, inclusive em bares 
e restaurantes. O descum-

primento das medidas res-
tritivas por pessoas físicas 
resultará em Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência pela 

autoridade policial compe-
tente, além da aplicação de 
multas e sanções cíveis cabí-
veis, que deve ser de R$ 180.

não teve destinação, pen-
samos num projeto, fazer a 
Academia Integrada de for-

mação, capacitação e treina-
mento dos profissionais da 
área de Segurança Pública”.
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Produtores iniciam plantio do gergelim
DA REPORTAGEM

No Sítio “Deus Me Deu”, 
no Projeto de Assentamento 
(PA) Nova Aliança, em Gaú-
cha do Norte, uma área até 
pouco tempo ocupada por 
mandioca, agora começa 
a dar espaço para uma cul-
tura que nos últimos anos 
vem sendo um novo motor 
de desenvolvimento para o 
Médio Araguaia e Xingu: o 
gergelim.

Na propriedade, os 
agricultores familiares Am-
brolino da Silva e Marcilei 
dos Santos da Silva, semea-
ram as primeiras sementes 
em fevereiro e já é possível 
observar as carreiras verdes 
na área de um hectare.

“Para este ano planta-
mos nessa área, mas já te-
mos a pretensão de aumen-
tar no ano que vem, estamos 
muito animados”, disse Mar-
cilei Xirú, como é conhecida. 
A plantação faz parte de um 
projeto pela Empresa Mato-
-grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural 
(Empaer) que já vem sendo 
desenvolvido com sucesso 
pela instituição em Canara-
na.

A família de Marcilei, 
que vive de rendas das fun-
ções de serviços gerais do 
marido e de confeiteira de 

esposa, enxerga no gergelim 
uma oportunidade de au-
mento da renda. “É uma coi-
sa que, com a ajuda das mi-
nhas duas filhas mais velhas, 
conseguimos cuidar, quan-
do meu esposo está fora. 
Elas me ajudam em tudo, na 
produção dos produtos de 
confeitaria, bolos, bolachas, 
pães e agora também com 
o gergelim”, complementou.

Questionada sobre o 
que motivou a família a in-
vestir na cultura, a produto-
ra pontuou: “apostamos no 
gergelim pelo fato das áre-
as serem pequenas aqui no 
PA, termos poucos recursos 
para investir na preparação 
da terra e devido o gerge-
lim gastar pouco com isso e 
ter um prazo curto desde o 
plantio até o cultivo”.

SAFRA 2021
Para esta safra de 2021, 

oito pequenos produto-
res do Assentamento Nova 
Aliança estão apostando 
na cultura com cerca de 28 
hectares no total. O projeto 
tem a orientação da Empaer 
de Canarana. A

s sementes foram doa-
das aos assentados através 
da Embrapa. O plantio que 
iniciou no domingo, deve se 
estender por cerca de ainda 
três dias. O plantio é mecâ-

Foto: Divulgação

Famílias apostam no cultivo de gergelim 

GAÚCHA DO NORTE. Produção será feita por agricultores do Projeto de Assentamento Nova Aliança

nico, realizado com trator e 
plantadeira e a colheita será 
manual.

No projeto, toda a pro-
dução do Assentamento 
será vendida a LC Sementes, 
conforme valor já combina-

do em contrato, a empresa é 
certificada pelo Ministério da 
Agricultura.

“Estamos pesquisando 
o gergelim a cerca de sete 
anos e a dois anos estamos 
produzindo sementes fis-

calizadas, esse projeto da 
agricultura familiar tem dois 
objetivos, um é o de produ-
zir uma semente com maior 
qualidade e o segundo é o 
do gênero orgânico. 

Temos uma grande 

DA REPORTAGEM

Gasolina, óleo diesel e 
gás de cozinha passaram a 
custar mais caro desde on-
tem (2) nas refinarias da Pe-
trobras. O litro da gasolina fi-
cou R$ 0,12 mais caro (4,8%) e 
passou a custar R$ 2,60 para 
a venda às distribuidoras.

O aumento do óleo die-
sel foi de 5% (ou R$ 0,13 por 
litro). O preço para as distri-
buidoras passou a ser de R$ 
2,71. Já o gás liquefeito de 
petróleo (GLP), conhecido 
como gás de botijão ou gás 
de cozinha, ficou 5,2% mais 
caro. O preço do GLP para as 
distribuidoras será de R$ 3,05 
por quilo (R$ 0,15 mais caro), 
ou seja R$ 36,69 por 13 kg (ou 
R$ 1,90 mais caro).

O preço informado pela 
Petrobras se refere ao pro-
duto vendido às distribuido-
ras. Segundo a empresa, até 
chegar ao consumidor final, 
o preço do combustível sofre 

DA REPORTAGEM

No primeiro dia de en-
trega da Declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Fí-
sica, 438.109 contribuintes 
acertaram as contas com o 
Leão. O balanço foi divulgado 
no início da noite de segun-
da (1º) pela Receita Federal. 
O prazo de entrega irá até as 
22h50min59s de 30 de abril. 
Neste ano, o Fisco espera re-
ceber entre até 32.619.749 
declarações. No ano passado, 
foram enviadas 31.980.146 de-
clarações.

O programa para com-
putador está disponível na 
página da Receita Federal na 
internet desde a última quin-
ta-feira. Quem perder o prazo 
de envio terá de pagar multa 
de R$ 165,74 ou 1% do imposto 

DA REPORTAGEM

Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja) orienta os 
associados que contrataram 
seguro agrícola para a cultu-
ra do milho, que se atentem 
a janela do plantio, já que de 
acordo com dados do Institu-
to Mato-Grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), o 
cultivo do cereal nesta safra 
apresenta atraso significati-
vo se comparado a anterior, 
o que pode gerar prejuízos 
caso haja necessidade de 
acionar o seguro.

Conforme dados do 
Imea, colheita da soja safra 
2020/21 apresenta um atra-
so de 32% em relação ao ano 
anterior e boa parte do ce-
real que teria de estar plan-
tado até o final de fevereiro 
será semeado fora da janela 
indicada pelo Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
(ZARC), consequentemente, 
as apólices de seguro agrí-
cola contratadas junto com 
o custeio da safra, ou à parte, 

tendem a não cobrir os riscos 
da atividade, em virtude das 
regras definidas nas próprias 
apólices.

Sendo assim, a Aprosoja 
orienta seus associados que 
contrataram seguro agrícola 
para que se atentem à jane-
la de plantio do seu municí-
pio, de acordo com a cultivar 
escolhida e o tipo de solo da 
propriedade, e caso identifi-
que que a semeadura ocorre-
rá fora da indicação do ZARC, 
que notifique a seguradora e 
instituição financeira, se for o 
caso, sobre o agravamento de 
risco da atividade. Segundo a 
entidade, a notificação deve 
ser realizada em formulário 
próprio e é condição obri-
gatória para que o segurado 
não perca o valor do prêmio 
do seguro, além de não ser 
indenizado em caso de sinis-
tro. A Seguradora, após no-
tificada, tem 15 dias para se 
manifestar em relação a sua 
decisão de cancelar a apólice 
ou, mediante acordo entre as 
partes, restringir a cobertura 
contratada.

Mato Grosso não aumenta ICMS há 10 anos 

Fisco espera receber 32,6 milhões de declarações até 30 
de abril

Colheita da soja apresenta atraso de 32%, atrasando o 
plantio de milho 

PESANDO NO BOLSO

Sobe o preço da gasolina e do diesel

IMPOSTO DE RENDA

Receita recebe 438 mil
declarações no 1º dia

PLANTIO DE MILHO

Atraso pode gerar
cancelamento do
Seguro Agrícola

Foto: tomaz Silva

Foto: agência BraSil

Foto: Divulgação

devido, prevalecendo o maior 
valor. A entrega é obrigatória 
para quem recebeu acima de 
R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis em 2020. Isso equi-
vale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo 
terceiro.

Também deverá entre-
gar a declaração quem tenha 
recebido rendimentos isentos 
acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou 
realizado operações de qual-
quer tipo na Bolsa de Valo-
res, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 de 
dezembro do ano passado e 
quem optou pela isenção de 
imposto de venda de um imó-
vel residencial para a compra 
de um outro imóvel em até 
180 dias. 

demanda de gergelim or-
gânico então estamos dan-
do o primeiro passo para 
começar esse projeto que é 
um futuro muito promissor”, 
apontou o proprietário da 
empresa, Leandro Loder.

o acréscimo de impostos, o 
custo para a mistura obriga-
tória de biocombustíveis e os 
custos e margens das distri-
buidoras e postos de gasoli-
na.

“A política de preços 
praticada pela Petrobras é 
o grande problema da alta 
no preço dos combustíveis 
porque fica muito sensível à 
variação cambial: aumenta o 
dólar, aumentam a gasolina e 
o diesel; e também sensível à 
cotação do petróleo no mer-
cado internacional”, analisou 
Gallo.

Ele acrescenta que a 
alta nos preços dos combus-
tíveis não se deve aos impos-
tos, como ICMS e PIS-CO-
FINS. “Em Mato Grosso, por 
exemplo, o ICMS praticado é 
o mesmo há 10 anos. Não há 
que se falar em aumento de 
imposto porque o imposto 
não aumentou, o que provo-
cou a alta foi principalmente 
a variação do dólar”, finalizou.

Pelas estimativas da Re-
ceita Federal, 60% das decla-
rações terão restituição de im-

posto, 21% não terão imposto 
a pagar nem a restituir e 19% 
terão imposto a pagar.
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DESTILARIA BURITI LTDA – CNPJ: 10.921.675/0001-27, loca-
lizado no município de Sorriso do Estado de Mato Grosso, torna 
público que requereu a junto a SEMA/MT, as LICENÇA PRE-
VIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO E  RENOVAÇÃO DA LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO DA AREA EXISTENTE, com ramo de Ativi-
dade de Fabricação de álcool, não foi determinado EIA-RIMA. 

MUNDO VERDE COMERCIO DE SUCATAS LTDA EPP - 
CNPJ: 21.469.108/0001-06, localizado na ROD BR163, KM743, 
N° 151 - Bairro: Loteamento Verdes Campos, pertencente ao 
município de Sorriso-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Comércio ataca-
dista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de 
resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, 
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; não foi de-
terminado EIA-RIMA. 

CLAIDES LEANI DOS SANTOS, CNPJ n° 09.441.054/0002-48, 
torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). As Licenças Ambientais 
– Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: (Transporte Rodo-
viário de Produtos Perigosos), localizada na Avenida Senador 
Jonas Pinheiro, n° 1880 – Bairro Jardim das Azaleias, município 
de SINOP-MT.

MOURA GÁS EIRELI, CNPJ n° 31.729.799/0001-85, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as Li-
cenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: 
Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, loca-
lizada na Avenida Rute de Souza Silva, Quadra 15, Lote 09, 
Bairro Jardim Terra Rica, município de SINOP-MT.

A R GONCALVES - FARMACIA EIRELI - ME, CNPJ 
25.313.488/0001-38, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para atividade de Comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 
localizada na Rua das Camelias, N 364, Distrito Boa Esperança, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

CASA DAS CORTINAS LTDA, com CNPJ: 05.844.540/0001-75, 
localizada na R CASTANHEIRAS, nº 169, SETOR COMER-
CIAL, no município de Sinop - MT, com atividade de: Fabricação 
de artefatos têxteis para uso doméstico; Fabricação de artefa-
tos de tapeçaria; Fabricação de móveis com predominância de 
madeira, torna público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação. Não foi deter-
minado EIA / RIMA. 

KETHELLY BIANCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA EIRELI, CNPJ 
n° 40.720.934/0001-12 torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Li-
quefeito de Petróleo – GLP, localizada na Rua dos Cambara, 
N: 1841 – Bairro Jardim Novo Estado, município de SINOP-MT.

CANTO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 30.150.623/0001-01, pessoa jurídica de direito priva-
do, estabelecida na Rua das Avencas, nº 1355-A, Setor Comer-
cial, torna Público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (L.P) 
para o Loteamento Urbano denominado Condomínio de Cháca-
ras Canto da Mata, localizado na Estrada Virgínia, Lote nº 93-A, 
Bairro Eunice, na Cidade de Sinop-MT.

ROVARIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 11.026.326/0002-
95, torna público que requer junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo, de Porto de Gaúchos - SEMATUR/
PG, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para uma 
unidade de Secagem e Armazenamento de Grãos, com área 
total construída de 3.595,62 m², instalada em área denominada 
Sítio São Leopoldo, localizada na zona rural do Município de 
Porto de Gaúchos – MT.

CARAMURU ALIMENTOS S.A., CNPJ nº 00.080.671/0026-68, 
torna público que requer junto a SEMA, complementação da 
Licença de Operação 320422/2019, referente a área da am-
pliação da planta fabril, com 3.169,53 m², para a atividade de 
fabricação de lecitina de soja e para a atividade de fabricação 
de álcool, instalada na Rua Ayrton Senna, nº 628, Bairro Indus-
trial Nova Prata, no município de Sorriso - MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da razão 
social da empresa BRUNO F FRIGERI – ME (BM MADEIRAS), 
CNPJ 22.807.672/0001-46, Inscrição Estadual 13.585.324-9, 
para o nome BM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA (BM MADEIRAS), CNPJ 22.807.672/0001-46, Inscrição 
Estadual 13.585.324-9 para a atividade principal de para a ativi-
dade de Serrarias com desdobramento de madeira em bruto e 
Beneficiamento de madeira no municipio de ITAÚBA - MT. Não 
EIA RIMA

A EMPRESA TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA, INSCRITA 
SOB CNPJ Nº 05.220.925/00017-29, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN-
TE DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 
– SEMA, AS LICENÇAS PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPE-
RAÇÃO, PARA ATIVIDADE LOCAL.

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 JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 002/2021 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 20/04/2021 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI-
CA, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA, INCLU-
SIVE DRENAGEM PROFUNDA DE AGUA PLUVIAIS, NOS TRECHOS DA 
AV. LONDRINA (PROLONGAMENTO DE PISTA DUPLA ENTRE A RUA TAU-
BATÉ E AV. SÃO PAULO) E NA AV. SÃO PAULO (ENTRE AV. LONDRINA E 
AV. OLAVO INACIO HENZ), BAIRRO MOD 06 – REPASSE Nº 885290/2019/
MDR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE 
JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa 
do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-
3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br ou baixado do site 
www.juina.mt.gov.br agenda de licitações. Juína-MT, 02 de Março de 2021.

DAYANA KARINA ARANTES
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

RESULTADO JULGAMENTO 
Pregão 05 / 2021

Na data de 22/02/2021 as 8:30 Horas, Foram abertas as propostas Refe-
rente a licitação supra citada, requisitada pelo(S) orgão(S): 03 001 
GABINETE SEC, MUN. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA E devidamente 
acompanhada por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com 
as normas legais vigentes. Tendo como vencedor (es) o(s) listado(s) abaixo. 
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA OBJETIVANDO O REGISTRODE PRE-
CO PARA AQUISICAO FUTURA E FRACIONADA DE COMBUSTIVEL PARA  
USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA 
MUNICIPAL.

16 J. C. BEE COMERCIO E.P.P  01.851.642/0001-67
TOTAL DO VENCEDOR R$ 798.108,00

5  REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 02.401.784/0001-95
TOTAL DO VENCEDOR R$ 945.145,00

NOVA GUARITA - MT,02 de março de 2021
GRACIELA SCHUSTER

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2021 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 19/04/2021 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Obje-
to: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS, SI-
NALIZAÇÃO VIARIA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NA ESTRADA DE 
ACESSO AO IFMT, CAMPUS JUINA, TERCEIRA ETAPA, CONTRATO DE 
REPASSE Nº 893192/2019/MDR/CAIXA E RECURSOS PROPRIOS, SE-
CRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ES-
TADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, 
poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br ou baixado do site www.juina.
mt.gov.br agenda de licitações. Juína-MT, 01 de março de 2021.

DAYANA KARINA ARANTES
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  
PROCESSO Nº: 002/2021 
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, com sua sede 
localizada na Avenida das Figueiras n° 1835, na cidade de Sinop – MT, faz saber que se 
encontra aberta aos interessados, Licitação na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 
Tipo TÉCNICA E PREÇO N° 002/2021, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de 
junho de 1.993 e suas posteriores alterações, Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e 
pelas condições estabelecidas no Edital, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PARA ESTE 
PODER LEGISLATIVO. Cuja abertura dar-se-á no dia 05 de abril de 2021, às 14 
horas na sede da Câmara Municipal de Sinop – MT. 
O Edital completo e informações poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de 
Licitações, na sede da Câmara Municipal de Sinop – MT, durante o horário normal de 
expediente, no endereço supracitado ou pelo site http://www.sinop.mt.leg.br/. 
 
 Sinop – MT, 02 de março de 2.021. 
 
 
 
 
 
Marcieli Rosangela Gomes 
Presidente da Comissão de Licitação 
Portaria nº 011/2021 

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 

 

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 

 

17ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INSCRIÇÃO N° 021/2021

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa M. A. DA CRUZ CLINICA ME com CNPJ nº 16.422.969/0001-
90, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para 
os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILI-
TADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLAN-
TONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 
(DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TA-
BELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde 
já seus efeitos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de março de 2021.

 GLEICIANE NOLETO LOPES
 Presidente - CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP

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 

 
18ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 019/2021 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa J L REIS 
EIRELI com CNPJ nº 32.639.170/0001-07, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) 
HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE 
SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já 
seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de março de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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 

 

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

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 090/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica, teve como vencedoras as empresas: CLINICA DIETÉTICA LTDA, 
com valor total de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), 
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
com valor total de R$ 82.041,50 (oitenta e dois mil e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos), RRM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA com 
valor total de R$ 18.264,00 (dezoito mil e duzentos e sessenta e quatro 
reais), DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com valor total de R$ 174.036,00 (cento e setenta e quatro mil e 
trinta e seis reais), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 
com valor total de R$ 36.607,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sete reais), 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, com valor 
total de R$ 33.840,00 (trinta e três mil e oitocentos e quarenta reais), 
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de 
R$ 198.908,50 (cento e noventa e oito mil e novecentos e oito reais e 
c i n q u e n t a  c e n t a v o s ) ,  G O L D E N P L U S  -  C O M É R C I O  D E 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, com valor total de 
R$ 118.266,00 (cento e dezoito mil e duzentos e sessenta e seis reais), 
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, com 
valor total de R$ 23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco 
reais), TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
EIRELI – EPP, com valor total de R$ 9.414,00 (nove mil e quatrocentos e 
quatorze reais), LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA-EPP, com valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI, com valor total de R$ 19.301,00 
(dezenove mil e trezentos e um reais), MED VITTA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 15.070,00 
(quinze mil e setenta reais), REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, com 
valor total de R$ 37.950,00 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta 
reais), LIGIA MARIA CARNEIRO, com valor total de R$ 73.700,00 
(setenta e três mil e setecentos reais), TERRA SUL COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 27.390,00 (vinte e sete mil 
e trezentos e noventa reais), FARMÁCIA BOM PREÇO LTDA EPP, com 
valor total de R$ 124.838,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e trinta 
e oito reais), WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
com valor total de R$ 40.375,00 (quarenta mil e trezentos e setenta e 
cinco reais), F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com 
valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), RG2S DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 42.310,00 (quarenta e 
dois mil e trezentos e dez reais), RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, com valor total de R$ 74.270,00 (setenta e 
quatro mil e duzentos e setenta reais), A G KIENEN & CIA LTDA, com 
valor total de R$ 45.895,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e 
cinco reais), DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
com valor total de R$ 38.330,00 (trinta e oito mil e trezentos e trinta reais), 
HOSPVIDA LTDA, com valor total de R$ 17.075,00 (dezessete mil e 
setenta e cinco reais), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, com valor total de R$ 
59.310,50 (cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e cinquenta 
centavos), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES S/A, com valor total de R$ 55.160,00 
(cinquenta e cinco mil e cento e sessenta reais).

PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de março de 2021.

CONCORRÊNCIA PÚBLICAS N° 004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
004/2020, destinada à Contratação de empresa de engenharia para 
realização de obra de drenagem de águas pluviais em algumas ruas do 
Bairro Jardim das Palmeiras, conforme projetos, planilha e memoriais, 
teve como vencedora a empresa: E. F. SCHNEIDER CORREA, CNPJ Nº 
14.319.458/0001-12 com valor total de R$ 7. 897,933,99 (sete milhões 
oitocentos e noventa e sete mil e novecentos e trinta e três reais e noventa 
e nove centavos). Campo Novo do Parecis-MT, 02 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO 

NORTE – COACEN 
CNPJ 07.572.351/0001-16 - NIRE 51400007161 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO 
NORTE – COACEN, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que 
nesta data totalizam 227 (duzentos e vinte e sete) membros, para a Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2021, no auditório da 
sede da Cooperativa, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, margem 
direita, Loteamento Valo, em Sorriso/MT, CEP 78.890-000, às 06:00 horas, 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em 
segunda convocação às 07:00 horas, com metade mais um dos associados e, em 
terceira e última convocação, as 08:00 horas com o quórum mínimo de 10 
(dez) cooperados presentes. No mesmo local e data, será realizada a 
Assembleia Geral Extraordinária, às 10:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação às 
11:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última 
convocação, as 12:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados 
presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

1. Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes 

da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da Sociedade; 

d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas 
nas Normas Brasileiras de Contabilidade; 

e) Parecer do Conselho Fiscal; 
f) Parecer da auditoria independente. 

2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a dedução 
dos fundos obrigatórios; 

3. Orçamento para 2021; 
4. Fixação do valor do pró-labore da Diretoria Executiva; 
5. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração; 
6. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; 
7. Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
8. Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:  
1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa; 
2. Alteração do endereço da cooperativa, em razão da modificação do 

código de endereçamento postal do município de Sorriso/MT; 
3. Alteração do endereço da Filial 03. 

Sorriso – MT, 26 de fevereiro de 2021. 
EDUARDO ZORZI  

PRESIDENTE 
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633. 

HOTEL UIPI LTDA, CNPJ: 40.674.361/0001-38, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e de Operação (LO), da atividade de:  55.10-8-
01 - Hotéis. Endereço: Av. Idemar Riedi nº 2191, Bairro Verdes 
Campos. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. 
Barceli 66-999766751). RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 006/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB 
PARA PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, 
ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA BALIZAMENTO DE VALORES DE 
PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINA E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedor o Licitante: L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP inscrita no CNPJ 
N° 17.922.286/0001-65 com valor total de R$ 13.200,00.  

Matupá – MT, 02 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 011/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 12 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONSERTOS E INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS NECESSÁRIAS AOS PRÉDIOS E FESTIVIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
026/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 02 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC se tornou 
um dos principais times de 
Mato Grosso especialmente 
nos últimos anos, graças à 
constante presença entre os 
melhores do estado, chegan-
do a três finais do Estadual e 
encarando de frente Cuiabá 
e Luverdense, equipes em 
níveis mais altos em termos 
nacionais. Entretanto, a falta 
de títulos pode ter pesado e o 
time agora vive uma situação 
bastante desconfortável.

A estreia no Campeo-
nato Mato-grossense foi a 
pior possível. Derrota para o 
rival Grêmio Sorriso por 3 a 
0, jogando um futebol fraco 
e pragmático, que culminou 
em mais uma saída de trei-
nador. “Mais” porque Edil-
son Júnior não foi o primeiro 
técnico do Galo do Norte na 
temporada.

Em 20 de janeiro, o Si-
nop estreou na Copa Ver-

SINOP FC

Três jogos na temporada e
dois técnicos demitidos

Galo do Norte já demitiu dois treinadores
nesta temporada 

de (edição 2020) diante do 
Águia Negra, atual campeão 
sul-mato-grossense. E a go-
leada por 4 a 0 deixou bas-
tante empolgado o torcedor 
sinopense. Na fase seguinte, 
porém, o adversário era uma 
pedreira. O Atlético-GO, que 
está na elite nacional, jogou 
em casa e fez 5 a 1 no Galo, re-
sultado que culminou na saí-
da de Rubem Xavier Jr., o Bill.

Chegou Edilson Júnior 
que teve praticamente um 
mês para preparar a equipe 
para o Estadual. E logo na es-
treia a derrota já foi suficien-
te para treinador e diretoria 
chegarem a um acordo. “Am-
bas as partes chegaram em 
um acordo pela não conti-
nuação do trabalho. Foi mais 
por diferentes ideias, mas 
nada muito agravante”, expli-
cou o ex-técnico.

No sábado (6), o Sinop 
recebe o Cuiabá pela 2ª roda-
da. O nome do novo treinador 
ainda não foi confirmado até 
o fechamento desta edição.

Verdão terá jovens e retornos em 
meio à decisão da Copa do Brasil
DA REPORTAGEM

O Palmeiras abriu esta 
terça-feira os treinos para o 
clássico contra o Corinthians, 
que será disputado nesta 
quarta-feira (3), às 18h, em Ita-
quera, e vale a estreia da equi-
pe alviverde no Campeonato 
Paulista.

Os titulares do Verdão na 
primeira final da Copa do Bra-
sil, no domingo, permanece-
ram na parte interna para um 
trabalho de recuperação física. 
Em campo, a comissão técni-
ca de Abel Ferreira trabalhou 
com os atletas que participa-
ram de menos de 45 minutos 
da vitória contra o Grêmio, em 
Porto Alegre, e com reforços.

Além do lateral-esquer-
do Victor Luis, que retornou 
de empréstimo, e do atacante 
Papagaio, que foi reintegrado 
após cumprir suspensão por 
doping, o Verdão ganhou mais 
uma vez o apoio de garotos 
dos times sub-20 e sub-17.

O goleiro Mateus, o 
lateral-direito Garcia, o late-
ral-esquerdo Vanderlan, os 
meio-campistas Pedro Bica-
lho, Ramon Cesar, Fabinho e 
Vitinho e os atacantes Luan 
Campos, Marcelinho, Marino, 
Newton, Pedro Acácio, Robi-
nho e Giovani completaram 
o treino. Na semana passada, 
Abel Ferreira deu a entender 
que iniciaria o Paulistão com 
jovens e atletas que pouco es-
tão sendo utilizados no time 
titular. O foco do elenco está 
nas finais da Copa do Brasil. 
Após a vitória sobre o Grêmio, 
o treinador voltou a falar em 
“gestão de energia” e citou 
titulares como Weverton, Gó-
mez, Felipe Melo e Luiz Adria-
no como opções para o time 
titular. Se optar por poupar o 
time, uma provável escalação 

do Verdão pode ser: Vinicius 
Silvestre (Jailson); Esteves, 
Luan, Renan e Victor Luis; 
Danilo, Lucas Lima e Gustavo 
Scarpa; Breno Lopes, Gabriel 
Veron e Gabriel Silva.

CORINTHIANS
O Corinthians espera 

contar com o retorno de sua 
dupla titular de laterais no 
clássico contra o Palmeiras. 
Desfalques contra o Bragan-
tino, no último domingo, Fag-
ner e Fábio Santos podem 
reassumir a titularidade no 
Dérbi.

O lateral-direito sofreu 
um estiramento no múscu-
lo adutor da coxa direita e já 
havia perdido o jogo contra 
o Inter, na quinta-feira passa-
da, tendo sido substituído por 
Bruno Méndez. O jogador fez 
exercícios em campo e, caso 
não volte a se queixar de do-
res, será relacionado para o 
clássico.

Já Fábio Santos foi pou-
pado na estreia do Paulista por 
estar desgastado fisicamente. 
Ele vinha de uma sequência 
de 17 partidas como titular e 
foi substituído por Lucas Pi-
ton. Os dois laterais não estão 
inscritos no campeonato, mas 
o Corinthians não trata essa 
questão burocrática como 
um empecilho. Luan e Otero, 
recuperados de uma tendini-
te no joelho e dores na coxa, 
respectivamente, também fo-
ram a campo para exercícios e 
podem ser relacionados. Jô se-
gue em tratamento por dores 
musculares.

Uma provável formação 
alvinegra para o clássico é: 
Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e 
Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, 
Ramiro (Rodrigo Varanda), Ca-
zares e Mateus Vital (Otero); 
Léo Natel (Jô).

DÉRBI. Equipe estreia no Paulistão hoje contra o Corinthians
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Fagner e Fábio Santos devem ser titulares 

Cuiabá chegou às quartas de final em 2020 

COPA DO BRASIL

Mato-grossenses conhecem seus
adversários na primeira fase

EM MEIO À DECISÃO

Grêmio relaciona reservas e garotos 
do sub-23 para estreia no Gauchão
DA REPORTAGEM

O Grêmio relacionou re-
servas do time principal e ga-
rotos da equipe sub-23 para a 
estreia no Gauchão. O Trico-
lor recebe o Brasil de Pelotas 
hoje, às 19h, na Arena, pela 
segunda rodada da competi-
ção. Como disputa as finais da 
Copa do Brasil, o Grêmio ficou 
fora da primeira rodada do es-
tadual. É provável que o mes-

DA REPORTAGEM

A CBF realizou ontem 
à tarde o sorteio da primeira 
fase da Copa do Brasil 2021. A 
entidade reservou os dias 10 
e 17 de março para realizar as 
partidas, que serão disputa-
das em jogo único. O mando 
de campo pertence aos clu-
bes com pior ranking, sepa-
rados nos potes E, F, G e H. Os 
visitantes, por sua vez, têm a 
vantagem do empate.

As duas primeiras fases 
da competição têm duelo 
em jogo único. Na 1ª, o empa-
te classifica o visitante; na 2ª, 
em caso de empate o jogo vai 
para os pênaltis.

Nesta edição, Mato 
Grosso terá 4 representantes 
na competição. 

O Cuiabá, que disputa 
este ano a Série A de forma 
inédita, visita o Sergipe. Se 
passar, enfrenta o vencedor 
de 4 de Julho/PI e Confiança/
SE.

O estreante Nova Mu-
tum recebe o Tombense/MG, 
e se avançar vai encarar Cal-
dense/MG ou Vasco. Outro 
que joga em casa é o União 
Rondonópolis, que recebe o 
Coritiba, recém rebaixado à 
Série B deste ano. Em caso de 
classificação, enfrenta Juven-

mo ocorra na terceira rodada.
São 23 jogadores rela-

cionados para a estreia no es-
tadual. Porém, há o risco de 
Ferreira ser cortado para ficar 
em Porto Alegre se preparan-
do para a decisão da Copa do 
Brasil, em caso de uma pos-
sível titularidade. A chance é 
remota. Ainda assim, o time 
provável do Grêmio contra o 
Brasil de Pelotas será a base 
daquele que perdeu para o 

tude Samas/MA ou Operário/
PR.

Já o Luverdense, que 
chegou às oitavas de final em 
duas oportunidades (2013 e 
2018), por estar entre os 40 
melhores rankeados, vai até 
Minas Gerais encarar o Uber-
lândia. Se avançar, pega o 
vencedor do confronto pau-

Bragantino na semana passa-
da, no encerramento do Bra-
sileirão.

Paulo Victor foi relacio-
nado, mas Vanderlei deverá 
atuar na partida. Caso Ferreira 
seja cortado, Guilherme Aze-
vedo inicia o confronto. Ainda 
no ataque, Diego Churín ficou 
de fora da lista. O único cen-
troavante de ofício é o garoto 
Ricardinho, mas Isaque está 
na frente da fila de opções.

O provável Grêmio tem: 
Vanderlei; Vanderson, Rodri-
gues, Ruan e Bruno Cortez; 
Darlan, Lucas Silva, Everton, 
Pinares e Ferreira (Guilherme 
Azevedo); Isaque (Ricardinho).

Outros garotos com-
põem o grupo que concen-
trará, como os zagueiros 
Emanuel e Heitor, o lateral-di-
reito Felipe, os volantes Lucas 
Araújo, Fernando Henrique e 
Varela e o meia Pedro Lucas.

Victor Luis está de volta ao Palmeiras 
Foto: roDriGo CoCa

lista Mirassol (campeão da 
Série D) e RB Bragantino.

Os confrontos entre os 
outra grandes clubes brasi-
leiros envolvem: Moto Club/
MA x Botafogo; Campinen-
se/PB x Bahia; Salgueiro/PE 
x Corinthians; Boavista/RJ x 
Goiás; Caxias/RS x Fortaleza; 
Juazeirense/BA x Sport; e São 

Raimundo/RR x Cruzeiro.
Os clubes que antes en-

travam direto nas oitavas de 
final, agora começam na 3ª 
fase, são eles: Palmeiras, Fla-
mengo, Inter, Atlético-MG, 
São Paulo, Fluminense, Grê-
mio, Santos, Athletico, Cha-
pecoense, Ceará e Brasilien-
se.
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DA REPORTAGEM

Os profi ssionais da saú-
de fazem fi la de vacinação, na 
manhã desta terça (2) para a 
aplicação da segunda dose 
dos trabalhadores da saúde 
que já tomaram a primeira 
dose da Coronavac. A campa-
nha de imunização contra a 
Covid-19 também foi retomada 
ontem no Centro de Eventos 
do Pantanal.

Os profi ssionais come-

Campanha de imunização contra a Covid-19 foi retomada 
nesta terça

FOTO: DIVULGAÇÃO

çaram a chegar às 8h, quando 
abre o polo de vacinação. Nes-
ta fase da campanha, o Centro 
de Eventos do Pantanal fi cará 
aberto de segunda a sába-
do, de 8h às 18h, sempre com 
agendamento. Ontem e hoje, 
só este grupo será atendido, 
para evitar aglomerações e re-
ordenar o fl uxo de atendimen-
to no local. 

A partir de amanhã, Cuia-
bá começa a imunizar idosos 
acima de 80 anos de idade.

PF faz duas operações contra
venda ilegal de ouro em MT
DA REPORTAGEM

Duas operações que in-
vestigam a comercialização 
ilegal de ouro extraído de ga-
rimpos clandestinos foram 
realizadas nesta terça-feira 
(2) pela Polícia Federal em 
Mato Grosso. Casas de inves-
tigados, empresas e pessoas 
que faziam a receptação do 
ouro foram alvos dos policiais.

A primeira operação, 
chamada “Ouro Sujo”, foi em 
Pontes e Lacerda e Vila Bela 
de Santíssima Trindade. Fo-
ram cumpridos cinco man-
dados de busca e apreensão 
e três de prisão temporária 
expedidos pela 5ª Vara Fe-
deral de Cuiabá. O grupo in-
vestigado realizou movimen-
tações fi nanceiras suspeitas 
que atingiram o montante de 
R$ 100 milhões em menos de 
cinco anos.

Em um dos casos, o in-
vestigado utilizou as contas 
bancárias da fi lha, de nove 
anos, para movimentar quase 
R$ 10 milhões em dois anos. 
A Justiça Federal também 
determinou o sequestro de 
imóveis e veículos, bloqueio 
de contas bancárias e até a 
suspensão das atividades de 
uma empresa que estaria 
atuando como se fosse uma 
instituição fi nanceira clan-
destina em Pontes e Lacerda.

O nome Operação Ouro 
Sujo é referência a clandesti-
nidade da extração e comer-
cialização do ouro.

SEGUNDA
OPERAÇÃO
Ainda ontem, a PF reali-

zou a terceira fase da Opera-
ção Papagaio de Ouro. Cerca 
de 60 policiais federais cum-

priram 13 mandados de bus-
ca e apreensão e um de pri-
são temporária, na capital do 
estado e em Várzea Grande, 
Pontes e Lacerda e Peixoto 
de Azevedo. 

Os mandados foram 
expedidos pela 2ª Vara Fede-
ral de Cáceres. Essa investi-
gação é desdobramento da 
Operação Papagaio de Ouro 
que foi defl agrada em 2020 e 
prendeu os responsáveis por 
um garimpo clandestino em 
Nova Lacerda. 

As investigações apon-
tam que eles tenham extraí-
do e comercializado mais de 
uma tonelada de ouro de for-
ma ilícita.

A terceira fase mira os 
responsáveis por adquirir ile-
galmente o minério extraído 
desse garimpo. 

As investigações prin-
cipiadas pela Polícia Federal 
apontam que o ouro ilegal 
seria “esquentado” através da 
mistura com o de procedên-
cia legal, difi cultando o ras-
treio de sua origem. 

Operação Papagaio de 
Ouro faz referência ao Córre-
go do Papagaio, local onde a 
investigação teve início, em 
que a Polícia Federal recebeu 
uma denúncia de que a área 
estava sendo poluída com os 
rejeitos de um garimpo ile-
gal.

LEGISLAÇÃO
A legislação brasileira 

prevê que a compra de ouro 
somente pode ser realizada 
por instituições credenciadas 
pelo Banco Central do Brasil 
e desde que tenha sido extra-
ído por pessoas autorizadas 
pela Agência Nacional de Mi-
neração.
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Casa de luxo de um dos alvos da operação da PF 

GARIMPOS CLANDESTINOS. Um dos grupos movimentou cerca R$ 100 milhões num período de cinco anos

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop retomará, nesta 
quarta-feira (3), a campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19. Nesta etapa, o pú-
blico-alvo é composto por 
idosos com idades entre 85 
e 89 anos. A vacinação, que 
corresponde a primeira das 
duas doses necessárias, será 
realizada até sexta (5).

Foram defi nidos qua-
tro locais estratégicos de 
atendimento. Nas Unidades 
Básicas de Saúde Palmeiras, 
Primaveras e José Ramos 
Pereira (Maria Vindilina II), 
a vacinação estará disponí-
vel das 7h às 11h e das 13h às 
17h. Já no Centro Integrado 
de Atendimento (CIA) Jar-
dim Jacarandás, a imuniza-
ção será realizada das 12h às 
18h. Nestas unidades, as va-
cinas de rotina estarão sus-
pensas nos horários citados 
enquanto a campanha de 
vacinação contra Covid-19 

DA REPORTAGEM

Os motoristas que tive-
ram a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) vencida em 
março de 2020 devem reno-
var o documento até o dia 31 
de março, conforme calendá-
rio do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). Os prazos 
para renovação da CNH foram 
reestabelecidos em dezem-
bro do ano passado pelo Con-
tran, por meio da resolução n° 
805, para a renovação do do-
cumento vencido ao longo do 
ano de 2020.

Vacinação começa nesta quarta para idosos 

SINOP

Vacinação para idosos entre
85 e 89 anos começa hoje

CUIABÁ

Profi ssionais da saúde 
formam fi la para
aplicação da 2ª dose

ESTE MÊS

Motoristas com a CNH vencida em
março/20 devem renovar documento 
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Importante lembrar que 
o novo cronograma de pror-
rogação da renovação não 
vale para as CNHs que estão 
vencendo este ano. “Esses 
motoristas devem renovar o 
documento dentro do prazo 
normal de validade”, desta-
cou o diretor de Habilitação 
do Detran-MT, Alessandro de 
Andrade. 

A renovação da CNH 
pode ser feita de forma pre-
sencial, com agendamen-
to prévio no site do Detran 
(www.detran.mt.gov.br) ou 
pelo aplicativo MT Cidadão, 

estiver em andamento.
A exemplo das etapas 

anteriores, é obrigatória 
apresentação de documen-
to ofi cial com foto, cartão 
de vacinação e cartão SUS 
com endereço atualizado. 

Em caso de idosos acama-
dos ou com difi culdade de 
locomoção, o familiar de-
verá procurar a unidade de 
saúde do seu bairro para fa-
zer o pré-cadastro. A partir 
disto, a equipe da Secretaria 

de Saúde entrará em conta-
to e agendará a vacinação 
em residência. A estimativa 
é vacinar 100% do público-
-alvo (estimado em aproxi-
madamente 370 idosos que 
compõe essa faixa etária).

que pode ser baixado em apa-
relhos com sistema Android e 
IOS.

Abrindo o processo de 
renovação pelo aplicativo, o 
motorista precisa se deslocar 
apenas para realizar o exame 
médico. 

A CNH pode ser enviada 
via Correios, caso seja solicita-
do no aplicativo.

A resolução n° 805 do 
Contran revogou a resolu-
ção n° 782 de 2020, que de-
terminava a suspensão e in-
terrupção de alguns prazos 
relacionados a habilitação e 

veículos. Portanto, as CNHs 
que estavam com a validade 
indeterminada em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus deverão ser regularizadas 
este ano.

A medida inclui tam-
bém a Permissão Para Dirigir 
(PPD), documento provisório 
utilizado no primeiro ano de 
habilitação do condutor. 

O Detran-MT ressalta 
que, para fi ns de fi scalização, 
qualquer documento de habi-
litação vencido em 2020 deve 
ser aceito até o último dia do 
mês correspondente em 2021.
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Comando contará com sistema
de radiocomunicação digital
DA REPORTAGEM

O secretário de Esta-
do de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante e o 
comandante geral da Polí-
cia Militar, Jonildo José de 
Assis, assinaram um termo 
de doação que proporcio-
nará a radiocomunicação 
digital do 8º Comando Re-
gional de Juína, abrangen-
do outras nove localida-
des da região Noroeste de 
Mato Grosso.

A aquisição dos equi-
pamentos é uma contra-
partida do Grupo Nexa, 
responsável por uma área 
de mineração em Aripua-
nã. No entanto, a iniciativa 
abrangerá não só o mu-
nicípio em questão, mas 
também Juína, Juruena, 
Colniza, Castanheira, Dis-
trito de Conselvan, Gua-
riba, entre outros. O valor 
do investimento é de R$ 
866,417 mil.

Na prática, a comuni-
cação digital permitirá que 
a Regional seja interliga-
da ao Centro Integrado de 
Operações de Segurança 
Pública (Ciosp), localizado 
na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-
-MT), em Cuiabá, além de 
impedir que criminosos se 
utilizem da frequência uti-
lizada pelas forças de se-
gurança da região.

Para Bustamante, 
a medida contempla as 
ações de tecnologia que 
já estão previstas pela Pas-
ta, por meio do Programa 
Mais MT, que prevê o inves-
timento de mais de R$ 700 
milhões na área de segu-
rança pública até 2022.

“Para nós é um gran-

de ganho e a Segurança 
Pública passa a atuar com 
mais força na região. Esse 
tipo de investimento faz 
parte do Programa Mais 
MT e a Nexa vem realizar 
essa parceria com o Exe-
cutivo. Além da comuni-
cação, essa região já teve 
investimentos com refor-
mas em unidades policiais, 
viaturas novas e conse-
quentemente os índices 
tem melhorado bastante”, 
afirmou Bustamante.

Para Assis, ganha a 
Polícia Militar, mas prin-
cipalmente a região No-
roeste, com redução dos 
índices de criminalidade. 
“É um grande reforço, uma 
vez que existe não só a mi-
neração legal, mas tam-
bém ilegal na região, sen-
do um local com grande 
trânsito de pessoas e isso 
faz com que tenhamos 
um índice maior de abor-
dagens e checagens. Com 
o advento do rádio digital 
teremos a condição de fa-
zer essa checagem online, 
principalmente através do 
nosso Ciosp em Cuiabá”, 
disse.

Já para Bastos, a ra-
diocomunicação digital 
será um divisor de águas, 
em função da extensão 
territorial da região Noro-
este, que possui alguns 
municípios distantes de 
outros. “Essa era a princi-
pal dificuldade que tínha-
mos na região devido a 
distância entre municípios 
e nossa comunicação era 
no sistema analógico, en-
tão graças a essa parce-
ria público-privada vamos 
modernizar nossa rede de 
rádio”, destacou o coronel.

Grupo Nexa é responsável por área de mineração em Aripuanã

JUÍNA. Aquisição dos equipamentos no valor de R$ 866 mil é uma contrapartida do Grupo Nexa
Foto: Michel AlviM

“A iniciativa é resul-
tado do diálogo entre a 
Nexa, o Governo de Mato 
Grosso e a Polícia Militar 

do Estado de Mato Gros-
so. Ao atender a demanda 
apresentada pelo 20º Bata-
lhão da Polícia Militar, toda 

a comunidade de Aripu-
anã e região se beneficia, 
trazendo mais segurança 
e qualidade de vida para 

todos”, pontuou Lucila Ri-
beiro, gerente geral de Co-
municação e Relações Ins-
titucionais do Grupo Nexa.


