
ASSESSORIA

SINDICATO RURAL

COPA DO BRASIL
LEC tem retrospecto favorável 
contra equipes mineiras

A CBF realizou o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 
2021, e, assim, os quatro mato-grossenses na disputa conheceram 
seus adversários. O Luverdense, que retorna à competição após ser 
semifi nalista no Estadual, vai encarar em confronto único o Uberlân-
dia, fora de casa. Apesar disso, o histórico contra equipes mineiras é 
favorável ao Verdão do Norte.         Página - 6

DIVULGAÇÃO

Ontem pela manhã, o Consócio Público de Saúde Vale do Teles Pires (que representa Sinop, Sorriso, Lu-
cas do Rio Verde, Nova Mutum e mais 11 cidades) encaminhou uma carta apresentando uma proposição 
de adequação no decreto que impõe medidas restritivas para conter a disseminação. Entre os pedidos, 
fl exibilização nos horários de funcionamento do comércio noturno e do toque de recolher. Página - 3

ADEQUAÇÕES

Prefeitos do Nortão pedem 
a fl exibilização de decreto

Chuvas 
em Sorriso
alagam
lavouras
Produtores rurais de Sor-
riso estão preocupados 
com as fortes chuvas 
que estão alagando as 
lavouras. Já são quatro 
dias sem trégua e um ví-
deo divulgado nas redes 
sociais mostra a situa-
ção na região do distrito 
de Primaveirinha.
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HR SINOP

O Hospital Regional de Sinop disponibiliza mais 10 leitos de Terapia Intensiva 
para o tratamento da Covid-19 em Mato Grosso. Com o incremento, o Estado 
chega à ampliação de 90 vagas de UTI em 23 dias e totaliza 493 leitos intensi-
vos pela Rede Pública de Saúde.          Página  7
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Altruísmo, civismo, progresso espiritual, eleva-
ção moral de um povo são metas que integram o 
mais alto grau civilizatório

  

Quanto maior a desarmonia social, mais longe a 
ideia de encontrarmos o senso comum, esse ponto 
na régua dos hábitos e costumes vivenciados pela 
sociedade. Pois bem, estamos atravessando um ci-
clo de intensa dissonância cognitiva, caracterizada 
por dúvidas, incertezas, polêmicas, que se formam 
no espírito de um tempo carregado de desolação. 
Querelas de toda a natureza se espraiam no espaço 
nacional, a mostrar as diferenças entre alas e grupos. 
Em tempos idos, dois temas embutiam confl itos de 
posições: futebol e religião. Hoje, o campo se alarga 
com a inserção da política, dos governos e suas ges-
tões e, sem dúvida, da crise sanitária defl agrada pela 
covid-19 e suas variantes.

Qual o fato gerador dessa paisagem tão confl i-
tuosa? Não há um aspecto que possa ser identifi ca-
do como eixo-mor, a não ser que possamos agrupar 
os principais fatores em torno do que podemos ca-
rimbar como Produto Nacional Bruto da Felicidade 
(PNBF). Que junta, por exemplo, dinheiro no bolso, 
barriga satisfeita, exemplares transportes coletivos, 
alimento barato, casa habitável, água encanada, es-
goto, equipados e efi cientes hospitais e maternida-
des, vacinas rápidas e para todos, enfi m, um clima 
de satisfação coletiva. Esses aspectos nas margens 
positiva e negativa apontam para o que vem a ser 
bom senso.

Ademais, conforme narra Guy Debord, em seu 
livro A Sociedade do Espetáculo, toda a vida “nas 
sociedades nas quais reinam as modernas condi-
ções de produção se apresenta como uma imensa 
acumulação de espetáculos”. Nessa mesma linha, 
pontua Roger-Gérard Schwartzenberg, quando 
descreve em O Estado-Espetáculo,  os protagonis-
tas do palco da política imitando os atores. No mun-
do atual, o que mais importa aos representantes é 
aparecer, ganhar visibilidade, dourar a imagem, fa-
zendo com que a cópia seja mais importante que o 
original, a representação tendo mais destaque que a 
realidade. “A ilusão é sagrada e a verdade é profana”, 
arremata Debord.

Tempos de confl ito e de ódio destilado nas usi-
nas humanas, que se formam em torno de uns e 
outros perfi s da política utilitarista, aquela que se 
banha nas águas franciscanas do “é dando que se 
recebe”. O descrédito campeia de todos os lados. A 
desconfi ança grassa, para lembrar o timoneiro Si-
mon Bolívar que, há mais de dois séculos, fazia ecoar 

seu lamento: “Não há boa-fé na América, nem entre 
os homens, nem entre as nações. Os tratados são pa-
péis, as Constituições não passam de livros, as elei-
ções são batalhas, a liberdade é anarquia, e a vida um 
tormento”. Emboscadas e traições na política nunca 
pontuaram de modo tão avassalador. A banalização 
das coisas impregna o cotidiano. A morte? Coisa ba-
nal. Mais de mil pessoas morrem por dia no Brasil. O 
índice já não mais comove.

Pior é sentir que a resignação banha as vontades. 
“Ah, não há jeito de melhorar, devemos nos acostu-
mar com isso; ah, não tem outro, não; ele vai ser re-
eleito facilmente; essas oposições partidárias são 
fracas e não resistem a um rolo compressor”. A lin-
guagem social ruma em direção às encruzilhadas do 
conformismo, do catastrofi smo, da leniência. “Se os 
maiorais roubam, por que não posso roubar só um 
pouquinho”? Forma-se uma densa camada de deso-
nestidade, que tem como lume o exemplo que vem 
de cima, o modus operandi dos maiorais, o novo tri-
ângulo que se desenvolve no seio das democracias, 
juntando políticos, máquinas burocráticas e círculos 
de negócios. Essa tendência reforça o que alguns au-
tores chamam de “tecnodemocracia”.

E onde estão os remédios ou, melhor, as vacinas 
éticas e morais de que nos fala o padre João Medeiros 
Filho, em celebrado artigo recente no jornal Tribuna 
do Norte (RN), “Uma Vacina em Prol da Ética e da Mo-
ralidade”? “Além das vacinas contra a epidemia que 
grassa pelo Brasil, necessita-se também imunizá-lo 
contra o ódio, radicalismo, egoísmo, interesses escu-
sos, desrespeito, injustiças e mentira. É incontestável 
que a fragilidade da saúde pública é um problema 
crônico, que se arrasta há décadas. Não faltam alertas 
e denúncias de profi ssionais e líderes. Não se impro-
visam soluções duradouras, nem existem respostas 
automáticas e mágicas. Urge uma dose maior de so-
lidariedade e otimismo. É necessário crescer no altru-
ísmo, inoculando na sociedade mais respeito, diálogo 
e amor.”

Eis aí uma tarefa para gerações. Altruísmo, civis-
mo, progresso espiritual, elevação moral de um povo 
são metas que integram o mais alto grau civilizató-
rio. Mas não alcançaremos esse ideal sem a base do 
edifício da cidadania: Educação. Sem essa semente, a 
fl oresta humana não dará bons frutos.

GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA E 
PROFESSOR TITULAR DA USP

Distantes do senso comum 

Da utilidade ao vício
amiga próxima que viveu esse vício, e 
quando questionada ela dizia que “não 
tem como não fi car o dia inteiro na frente 
de algo tão bom”. Para isso, porém, ela 

sacrifi cava coisas impor-
tantes, como os estudos, 
chegando a comprometer 
seu desempenho na fa-
culdade.

Vício é vício. Não im-
porta qual serviço seja, se 
você está gastando muito 
tempo nele, isso passa a 
ser um problema. E não 
se engane: esse tipo de 
produto é projetado jus-
tamente para que você 
“esqueça da vida” en-

quanto está acessando, afi nal, por trás do 
uso existem negócios: monetização, pu-
blicidade, enfi m, dinheiro. Resta a você 
pegar as rédeas da vida e não se deixar 
levar por algo que, no fi m das contas, só 
vai fazer você perder tempo.

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!

Monitore seus familiares e amigos no que diz respeito aos ex-
cessos, e permita que eles te monitorem. Sempre que perceber 
que alguém está passando muito tempo fazendo uso de serviços 
online tente fazer um alerta a respeito. Isso pode fazer uma 
grande diferença na vida de quem não quer se deixar “engolir” 
por amenidades do mundo tecnológico. Quando alguém fi zer 
o mesmo alerta para você, leve em consideração. Quanto mais 
tempo você se mantiver exagerando no uso, mais vai fi car difícil 
deixar o vício. 

CLIC 
FINAL 

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

Redes sociais têm, sim, sua utilidade. 
O simples fato de você fazer novos ami-
gos e poder compartilhar fatos importan-
tes da sua vida já vale a pena. Existindo 
a possibilidade de se 
ensinar e aprender, 
comprar e vender, 
ajudar e ser ajudado, 
então, tudo fi ca ainda 
melhor. Se você tiver 
essa visão e conseguir 
se manter fi rme e for-
te no objetivo de usar 
tais serviços como 
ferramenta, sem se 
deixar escravizar, com 
certeza vai estar fa-
zendo um grande ne-
gócio em sua vida.

Acontece que a maioria das pessoas, 
atualmente, não consegue fazer isso, e 
as redes sociais vão da utilidade ao vício 
em uma velocidade muito, mas muito 
grande. O que deveria ser utilizado por 
alguns minutos passa a consumir horas e 
o foco vai, cada vez mais, sendo o acesso 
de amenidades.

Não estou falando disso apenas de 
serviços mais novos. Desde os tempos 
em que a dupla Orkut e Youtube fazia 
sucesso como “novidade” muita gente 
começou a perder horas do dia ou da 
noite usando de forma exagerada tais 
recursos. Na época, inclusive, tive uma 

GAUDÊNCIO TORQUATO

Em meio à pandemia de Covid-19, o Brasil vive ho-
jeÉ ao mesmo tempo ambicioso e alarmante o plano de 
trabalho apresentado pelo grupo criado pela Câmara 
dos Deputados para rever a legislação eleitoral e nor-
mas para os partidos políticos. O programa assusta pela 
amplitude dos objetivos, pelo conteúdo pernicioso de 
algumas propostas e pela afoiteza com que o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e seus aliados no cen-
trão parecem dispostos a executá-lo.

Pretende-se rediscutir praticamente tudo o que 
importa nesse campo, das pesquisas eleitorais às regras 
para propaganda dos candidatos, fi nanciamento das 
campanhas e prestação de contas. Buscam-se meios 
para reduzir a capacidade da Justiça de alterar normas 
à revelia dos políticos, como ocorreu no ano passado, 
quando se determinou que fundos fossem repartidos 
de forma mais justa entre candidatos negros e brancos.

Criou-se também uma comissão especial para de-
bater parte das mudanças, que exigiriam alterações na 
Constituição. Sua agenda inclui até o famigerado e re-
corrente distritão, um sistema eleitoral que decerto se 
encontra entre os mais mal concebidos do mundo.

Um dos principais propósitos dos aliados de Lira é 
remover o veto a coligações nas eleições legislativas e 
as balizas criadas para conter a proliferação de partidos 
pouco representativos, adotadas em 2017. A chamada 
cláusula de desempenho torna inviáveis siglas que não 
alcançarem percentuais mínimos de votos, limitando 
seu acesso a recursos e tempo de propaganda na tele-
visão. Algumas legendas alinhadas ao centrão correm o 
risco de desaparecer se nada mudar.

A medida tende a promover bem-vinda depuração 
ao sistema político do país, que hoje tem nada menos 
de 24 partidos com assento na Câmara. Ela foi desenha-
da para ser implementada de forma cuidadosa, com 
elevação gradual das exigências, dando tempo às siglas 
menores para se fortalecerem.

Abandonar o mecanismo antes que alcance os re-
sultados desejados representariam um retrocesso. Que 
o centrão pense em fazê-lo é demonstração sufi ciente 
de que seus projetos de reforma militam em causa pró-
pria, e não pelos interesses da sociedade.

Não há dúvida de que o sistema político brasilei-
ro tem imperfeições que poderiam ser corrigidas para 
torná-lo mais efi ciente e competitivo, mas não há justifi -
cativa para mudanças como as agora aventadas, que só 
atenderiam às conveniências dos caciques. Lira sofreu 
revés importante na semana passada, quando se viu 
obrigado a frear a discussão do projeto que visa blindar 
parlamentares contra ações da Justiça. Espera-se que 
aprenda a lição e a aplique no debate da reforma polí-
tica.

Editorial

Más intenções

SEM LOCKDOWN
O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou as 

medidas adotadas para conter a Covid-19 em 
Cuiabá até o próximo dia 21. Entre elas está a 
suspensão das atividades das casas de shows 
e boates, bem como em quadras poliesporti-
vas e em parques e praças. O Município não 
seguirá o decreto estadual, que determina o 
fechamento de tudo às 19h (de 2ª a 6ª), e 12h 
aos sábados e domingos, além de toque de 
recolher das 21h às 5h. O decreto municipal 
impõe o toque de recolher das 23h às 5h, exce-
to para estabelecimentos hospitalares, farmá-
cias, postos de combustíveis e outros.

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!

POSSE EM JUNHO
Por causa da pandemia, a Câmara de Sinop 

adiou para junho a instalação da Câmara de Ve-
readores Mirim. Como as aulas da rede estadual 
estão sendo feitas de forma remota, inviabilizaria 
a realização do projeto. Desta forma, as sessões 
do parlamento infantil serão realizadas somen-
te daqui três meses, atendendo aos protocolos de 
segurança preconizados e expedidos pelo Siste-
ma Educacional de Ensino da Rede Pública. As 
escolas interessadas em participar do projeto de-
verão comunicar à Câmara até o dia 1º de junho. 
Mais informações pelos telefones (66) 3517-2825 
ou no WhatsApp (66) 99965-5258, com Franciele.

Crédito: Prefeitura de Sapezal

IMAGEM DO DIA

Um dos principais propósitos dos aliados 
de Lira é remover o veto a coligações 
nas eleições legislativas e as balizas cria-
das para conter a proliferação de parti-
dos pouco representativos, adotadas em 
2017

“ “
O secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos de Sapezal, Camilo Felipi, 

morreu vítima da Covid-19. De acordo com informações, ele estava internado na 
UTI de Tangará da Serra há mais de 15 dias. Ele era considerado um dos pionei-
ros da região e ajudou na construção de pontes em Sapezal.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Nortão pede ao governador
flexibilização de decreto
DA REPORTAGEM

Na manhã desta quarta-
-feira (3), o Consócio Público 
de Saúde Vale do Teles Pires, 
representado por Sinop, Sor-
riso, Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum, Cláudia, Feliz Natal, 
Ipiranga do Norte, Itanhangá, 
Nova Maringá, Nova Ubiratã, 
Santa Carmem, Santa Rita do 
Trivelato, Tapurah, União do 
Sul e Vera, encaminhou uma 
carta apresentando uma pro-
posição de adequação no 
decreto de n° 836, de 1° de 
março 2021, publicado pelo 
Governo do Estado, que im-
põe medidas restritivas para 
conter a disseminação da 
Covid-19 em todo o estado de 
Mato Grosso.

No documento, são 
sugeridas alternativas para 
flexibilidade das medidas, 
levando em consideração as 
peculiaridades locais, sendo 
elas:

- alteração nos horários 
de atendimento presencial 
do comércio, passando a ser 
de segunda-feira a sábado 
das 5h às 21h (e não só até 
19h) e nos domingos das 5h 
às 14h (e não só até às 12h);

- toque de recolher pos-
sa iniciar às 22h30 (e não às 
21h);

- que a lotação máxima 
dos eventos seja limitada a 

50% da capacidade dos am-
bientes (e não 30%), manten-
do as demais normas como 
o distanciamento correto de 
1,5m, utilização de álcool em 
gel e o uso da máscara.

Conforme o prefeito 
Roberto Dorner, é compre-
ensível a decisão do governa-
dor Mauro Mendes, porém, é 
necessário ter sensibilidade 
com os empresários e os tra-
balhadores. “Com o horário 
definido no decreto, os co-
mércios que atuam à noite 
não poderão nem sequer 
abrir as portas para fazer seu 
giro financeiro e, em poucos 
dias, isso irá acarretar danos 
a toda essa classe, atingindo 
diretamente a economia do 
município. Sabemos que pre-
cisamos tomar algumas me-
didas para frear o vírus, mas 
essa é muito radical diante o 
cenário de Sinop”.

Outra situação avaliada, 
no ponto de vista de Dorner, 
é que com a redução do ho-
rário a tendência de aglome-
rações em alguns comércios 
se tornará ainda maior, como 
por exemplo em supermer-
cados.

O pedido ao Governo do 
Estado foi uma decisão toma-
da, após uma reunião online, 
realizada na terça, com todos 
os prefeitos da região do Nor-
te que compõe o Consórcio 

CONSÓRCIO PÚBLICO. Municípios da região encaminharam carta apresentando adequações ao decreto
Foto: AssessoriA

Para Dorner, é necessário ter sensibilidade com empresários e trabalhadores 

Obra está parada há 7 meses 

Foram 204 alvarás expedidos no último mês MT registrou aumento de 59% no número 
de feminicídios

Foto: DivulgAção

Foto: Arte/DivulgAção

Foto: Angelo vArelA

DA REPORTAGEM

O deputado Ulysses 
Moraes (PSL) apresentou o 
requerimento n° 94/2021 à 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc) solicitando in-
formações sobre a reforma 
da Escola Estadual Cleufa 
Hubner, em Sinop. A reforma 
da unidade está paralisada 
há mais de 7 anos, segundo o 
deputado.

“É triste ver esse tipo de 
descaso com o cidadão. Essa 
escola tem uma grande estru-
tura, com várias salas de aula 
que ajudariam no processo 
educacional de crianças e jo-
vens, mas até hoje não tem 
perspectiva de ser concluída. 
Contudo, isso não pode ficar 
assim, estamos cobrando por 
uma resposta e solução do 
governo de MT”, disse Moraes.  
A EE Cleufa Hubner aguar-
da a construção da sua sede 
própria desde a fundação. Em 
2013, o Governo do Estado li-

DA REPORTAGEM

Dados divulgados pelo 
Núcleo de Projetos e Desen-
volvimento Urbano de Sinop 
(Prodeurbs) apontam um 
grande avanço com relação 
aos números de emissão de 
alvarás e metragem total de 
área construída em Sinop. Ba-
lanço referente ao último mês 
mostra que fevereiro superou 
a média histórica dos últimos 
20 anos. No total, foram expe-
didos 204 alvarás, divididos 
entre residenciais, comerciais 
e setor público. A maior parte 
é de alvarás residenciais (171). 
O número de alvarás libera-
dos em fevereiro é o maior 
já registrado nos últimos 20 
anos. O dado também é re-
presentativo quando compa-
rado com o mesmo período 

citou a obra, localizada no 
Jardim das Nações. O prédio 
com dois pavimentos e espa-
ço suficiente para abrigar os 
mais de mil alunos matricu-
lados, ficou pela metade. Em 
2016 a construtora contratada 

do ano passado (2020), quan-
do foram emitidos 101 alvarás. 
O aumento foi de 103%.

No comparativo de to-
dos os primeiros dois meses 
dos últimos 20 anos, janeiro 
e fevereiro de 2021 estão no 
topo do ranking, com 311 alva-
rás. Em janeiro, quando foram 
expedidos 132 alvarás, o nú-
mero também ganhou desta-
que, por superar a média dos 
últimos 5 anos. A metragem 
total de áreas autorizadas 
para construção em fevereiro 
ficou em 67.546,46 m², supe-
rando o mês de janeiro, em 
mais do que o dobro, quando 
somou 27.155,46 m². O volu-
me de área a ser construída, 
representa também a movi-
mentação dos mercados da 
construção civil e imobiliário, 
que se mantém aquecidos.

SINOP

Deputado pede conclusão de
reforma em escola estadual

SINOP

Alvarás emitidos em fevereiro
supera marca dos últimos 20 anos

DA REPORTAGEM

A violência contra a 
mulher está cada vez mais 
presentes nos noticiários. E 
não é para menos. Em 2020, 
o número de feminicídios 
aumentou 59% no Estado, 
totalizando 62 casos, ante 39 
registrados em 2019, segun-
do os da Superintendência 
do Observatório de Seguran-
ça da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp). 
A pandemia é apontada por 
especialistas como um dos 
fatores que podem ter con-
tribuído este crescimento.

Mas até que o femini-
cídio aconteça, muitas vezes 
as vítimas passam por mui-
tas situações que envolvem 
agressões físicas, psicológi-
cas e patrimonial e encerrar 
o chamado ciclo da violên-
cia ainda nos seus primeiros 
episódios é essencial para 
preservar a vida das mulhe-
res. Para isso, um trabalho 
da Assembleia Legislativa 
busca regulamentar ações 
para combater a violência, 
proteger as vítimas e buscar 

meios de reinserir estas mu-
lheres na sociedade.

Na Assembleia, a Câma-
ra Setorial Temática da Mu-
lher (CSTM) está finalizando 
um relatório que identifica 
as leis existentes para poder 
levar para a sociedade mais 
informações sobre os recur-
sos legais disponíveis no Es-
tado. A presidente da Câma-
ra, professora Jacy Proença, 
explicou que este material 
deverá ser apresentado no 
próximo dia 8, Dia Interna-
cional da Mulher.

De acordo com a presi-
dente, embora a CSTM não 
tenha a finalidade de execu-
tar as políticas públicas para 
inibir a violência contra as 
mulheres, algumas discus-
sões foram promovidas no in-
tuito de conscientizar acerca 
dessa necessidade. “Alguns 
municípios já encamparam 
políticas que propusemos, a 
exemplo de Cáceres, Rondo-
nópolis, Várzea Grande, em 
busca de efetuarem um tra-
balho em rede para o enfren-
tamento à violência”, afirma 
Jacy.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Trabalho da Assembleia 
pode ampliar alternativas 
para enfrentamento

abandonou a obra que se en-
contra da mesma forma des-
de então. 

“Hoje, a escola funciona 
em prédios alugados pelo go-
verno do Estado e a reforma 
nada de ter andamento. Por 

isso, no requerimento esta-
mos questionando justamen-
te como está esse processo 
de conclusão, quais os moti-
vos levaram a paralisação da 
obra e se tem previsão de re-
torno”, acrescentou.

Público Vale do Teles Pires.
Além do encontro com 

prefeitos da região, Dorner 

também se reuniu com en-
tidades representativas do 
comércio e com o Ministério 

Público, por meio do Promo-
tor de justiça Pompílio Azeve-
do, para buscar orientações 

das possibilidades jurídicas e 
viáveis para flexibilização do 
decreto.
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Chuvas alagam lavouras, causam
atoleiros e preocupam produtores
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Produtores rurais de 
Sorriso estão preocupados 
com as fortes chuvas que es-
tão alagando as lavouras. Já 
são quatro dias sem trégua 
e um vídeo divulgado nas 
redes sociais mostra a situa-
ção na região do distrito de 
Primaveirinha.

“A preocupação está 
muito grande. Estamos com 
chuvas há mais de quatro 
dias sem poder botar as má-
quinas na lavoura. 

A gente achou que 
hoje ia dar uma trégua e 
não para”, comentou o pre-
sidente do Sindicato Rural 
de Sorriso, Silvano Filipetto. 
“Já temos relatos de perdas 
no campo e o produtor está 
muito apreensivo. 

A gente não sabe nem 
o que fazer mais, para que 
lado correr”, acrescentou.

O presidente orientou 
os produtores a tirarem fo-
tos dos alagamentos e fa-
zerem vídeos. As imagens 
serão enviadas à Defesa Civil 
da cidade.

Além dos prejuízos nas 

lavouras, as chuvas causa-
ram transtornos nas estra-
das. 

A Prefeitura de Sorri-
so informou que equipes 
da Secretaria Municipal de 
Transportes (Semtra) estão 
mapeando pontos de atolei-
ros, alagamentos e buracos 
nas estradas vicinais.

Entre os pontos proble-
máticos, estão a Estrada do 
Pau Oco, que foi interditada 
segunda (1º); a Estrada Ferla; 
uma estrada paralela ao As-
sentamento Jonas Pinhei-
ro e também uma via que 
passa nas proximidades do 
Abrigo Municipal de Cães e 
Gatos.

“Neste momento, o 
que pode ser feito é verificar 
a situação destes pontos, já 
definir que tipo de maqui-
nário terá de ser usado e 
deixar as equipes de pron-
tidão para atuar”, destaca o 
titular da pasta, Leonir Ca-
pitâneo, reforçando que em 
alguns casos, com chuva, 
não é possível agir.

No entanto, em outros, 
pontos, como a Estrada do 
Pau Oco, os trabalhos ini-
ciaram terça (2), visto que o 

Foto: Divulgação

Excesso de chuvas preocupa em Sorriso

SORRISO. Clima está tenso entre produtores, preocupados com excesso de chuva no Nortão

maquinário necessário pode 
ser operado com o clima 
úmido. 

O secretário explica ain-
da que cada janela de tem-
po firme tem sido utilizada 

para garantir a trafegabili-
dade dos cerca de dois mil 
km de estradas vicinais do 

DA REPORTAGEM

A capacitação tem ser-
vido como uma importante 
ferramenta para o processo 
de ressocialização no interior 
do estado. Por meio de trei-
namentos, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso (Senar-MT), em 
parceria com os Sindicatos 
Rurais, contribui para levar 
conhecimento e beneficiar 
tanto a unidade prisional, 
quanto a economia local.

A horta da Penitenciária 
Major PM Zuzi Alves da Silva, 
em Água Boa, é um exem-
plo de como os treinamen-
tos ajudam o aprendizado 
prático. Por meio da parce-
ria entre o Sistema Prisional, 
Sindicato Rural e Senar-MT, 
reeducandos aprenderam 
sobre o “controle de formigas 
cortadeiras e cupins”, para 
aprimorar os cuidados com a 
plantação.

“O primeiro passo para 

DA REPORTAGEM

O Produto Interno Bru-
to (PIB) do país caiu 4,1% em 
2020, totalizando R$ 7,4 tri-
lhões. Essa é a maior queda 
anual da série iniciada em 
1996 e interrompeu o cresci-
mento de três anos seguidos, 
de 2017 a 2019, quando o PIB 
(a soma de todas as riquezas 
produzidas no país) acumulou 
alta de 4,6%.

O PIB per capita alcan-
çou R$ 35.172 no ano passa-
do, recuo recorde de 4,8%. No 
quarto trimestre, que fechou 
o resultado de 2020, o PIB 
cresceu 3,2%. Os dados são do 
Sistema de Contas Nacionais 
Trimestrais, divulgado ontem 
(3) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

DA REPORTAGEM

Um sistema desenvol-
vido pela Embrapa em con-
junto com a Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) oferece, por meio de 
uma interface simples, prá-
tica e de fácil manuseio, re-
comendações de calagem e 
adubação para o cultivo de 
mandioca e de diversas fru-
teiras (abacaxi, acerola, bana-
na, laranja, tangerina, limão, 
mamão, manga e maracu-
já), podendo ser adaptado a 
qualquer cultura. Com o sof-
tware AdubaTec, produtores 
e técnicos podem obter por 
conta própria e de forma gra-
tuita a quantidade adequada 
de nutrientes que deve ser 
aplicada no solo com base nas 
características do seu plantio. 
Basta preencher os campos 
no aplicativo web com dados 
da análise química do solo e 
informações como sistema 
de cultivo, estágio de pro-
dução, clima e produtivida-
de esperada para obter as 
quantidades de calcário e as 
recomendações, principal-
mente de nitrogênio, fósforo 
e potássio, necessárias para a 

cultura selecionada. Além da 
grande abrangência de cul-
tivos, o principal diferencial 
da ferramenta em relação às 
similares é a possibilidade de 
incorporação de recomenda-
ções de novas culturas. Isso 
é possível apenas com o ca-
dastro das regras sob o con-
junto de variáveis de plantio 
predefinidas pelo próprio ad-
ministrador, sem modificar 
o código do sistema, ou seja, 
dispensa a necessidade de 
um especialista de tecnolo-
gia da informação para mo-
delar os dados.

A ferramenta possibilita, 
assim, que um maior número 
de produtores tenha acesso a 
recomendações de calagem 
e adubação especializadas 
para os seus plantios e reduz 
o trabalho manual de pesqui-
sadores, agrônomos e técni-
cos referentes aos cálculos 
de recomendação. Soluções 
tecnológicas como essa, que 
integram o escopo de ações 
da Embrapa no âmbito da 
agricultura digital, buscam 
mais rentabilidade e pro-
dutividade, menos custos e 
maior agilidade e segurança 
no campo.

Capacitação é feita pelo Senar-MT

Serviços recuaram 4,5% e a indústria, 3,5% 

AdubaTec ajuda produtores na quantidade de adubo 

CAPACITAÇÃO

Reeducandos desenvolvem atividades 
dentro de unidades prisionais

IBGE

PIB/2020 fecha com queda 
de 4,1%, revela pesquisa

TECNOLOGIA

App orienta quanto adubo 
o produtor deve usar em 
diferentes culturasFoto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

Para a coordenadora de 
Contas Nacionais do IBGE, Re-
beca Palis, o resultado é efei-
to da pandemia de Covid-19, 
quando diversas atividades 
econômicas foram parcial ou 
totalmente paralisadas para 
controle da disseminação do 
vírus. “Mesmo quando come-
çou a flexibilização do distan-
ciamento social, muitas pes-
soas permaneceram receosas 
de consumir, principalmente 
os serviços que podem provo-
car aglomeração”, disse.

Os serviços recuaram 
4,5% e a indústria, 3,5%. Se-
gundo o IBGE, esses dois se-
tores somados representam 
95% da economia nacional. 
Já a agropecuária teve alta de 
2%.

O menor desempenho 

município, de forma a per-
mitir o escoamento seguro 
e tranquilo da safra 2020/21.

combater uma praga, é ob-
ter conhecimento sobre ela. 
Dessa forma, os participantes 
saberão realizar o combate 
corretamente, evitando por 
exemplo, o uso de agrotóxi-
cos”, afirma o instrutor cre-
denciado junto ao Senar-MT, 
Wanderson Batista da Silva.

Os reeducandos da Ca-
deia Pública de Colniza tam-
bém tiveram a oportunidade 
de se capacitar por meio do 
treinamento de “aproveita-
mento integral do babaçu” 
do Senar-MT em parceria 
com o Sindicato Rural e a 
unidade prisional. Os partici-
pantes aprenderam a produ-
zir alimentos e produtos de 
limpeza através do coco de 
babaçu.

O material de limpeza 
produzido pelos reeducan-
dos será aproveitado para a 
limpeza da própria unidade. 
Segundo o instrutor, Aécio 
Ferreira de Portugal, além do 
sabão, os participantes tam-

bém aprenderam a produzir 
outros produtos. “O coco do 
babaçu apresenta inúmeras 
possibilidades de receitas 

como bolos, pães e biscoitos. 
Também aproveitamos as 
castanhas para fazer coca-
das, bombons e pudins”.

dentro dos serviços foi o de 
outras atividades de serviços 
com retração de 12,1%. Nelas, 
estão incluídos os restauran-
tes, academias e hotéis. De 

acordo com Rebeca Palis, os 
serviços prestados às famílias 
foram os mais afetados nega-
tivamente pelas restrições de 
funcionamento.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no fatura-
mento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nan-
ceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referên-
cias; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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ALCIMAR JOSÉ GARDIN, CPF Nº 427.143.030-72, torna públi-
co que solicitou à SEMA o Cadastro de Captação Insignifi cante 
de poço tubular localizado na Fazenda Gardin IV, na BR-163, 
KM 755 + 35 Km à direita, Zona Rural do Município de Vera - 
MT. Coordenadas (Sirgas2000): 12°30’48,1” S / 55°28’46,4” O.

A. TOMASSONI DE OLIVEIRA & CIA LTDA, CNPJ Nº 
40.161.437/0001-21, torna público que solicitou à SEMA a Ou-
torga do Direito de Uso de poço tubular localizado na Rua São 
José, n° 1514, Bairro Industrial 1ª Etapa do Município de Sorriso 
- MT. Coordenadas (Sirgas2000): 12°33’19,1” S / 55°42’44,1” O.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ Nº 
11.644.786/0009-53, torna público que solicitou à SEMA o Ca-
dastro de Captação Insignifi cante de poço tubular localizado 
na MT-235, Km 98, S/N, Comunidade Pacoval, Zona Rural do 
Município de Santa Rita do Trivelato - MT. Coordenadas (Sir-
gas2000): 14°00’31,42” S / 55°21’53,85” O.

AR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELLI, CNPJ: 
17.084.739/0001-21, torna público que requereu junto a SEMA, 
a renovação da Licença d Operação - Processo n° 5308/2013, 
para Serviço de comércio a varejo de combustíveis e lubrifi -
cantes para veículos automotores, situado na Av. Guarantã, n° 
5575, Bairro Cotrel, Guarantã do Norte – MT.

FERREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 
36.949.816/0001-03, torna público que requereu junto a SEMA, 
a renovação da Licença de Operação n°312746/2016, para Ser-
viço de comércio a varejo de combustíveis e lubrifi cantes para 
veículos automotores, situado na Rod BR 163, S/N – KM 845, 
Zona Rural, Sinop – MT. 

IMPÉRIO DA CARNE E CONVENIÊNCIA EIRELLI, CNPJ: 
36.171.061.0001-69, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para Serviço de comércio 
varejista de carnes - açougues, situado na Av. Magda Pissinatti, 
1371, Quadra 18, Lote 4 ,Bairro Residencial Florença, Sinop 
– MT.

AUTO SOCORRO AMIGOS SANTA MARIA LTDA – CNPJ 
18.177.721/0001-37, torna público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente a Licença Prévia e Licença de 
Instalação para Serviços de manutenção e reparação mecâni-
ca de veículos automotores, localizado na Av. Senador Jonas 
Pinheiro da Silva, n° 225, sala 1, Bairro Cidade Nova, Guarantã 
do Norte-MT.

J.F DE SOUZA SERRARIA - ME, CNPJ: 05.147.372/0001-89 
torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia,  Licença  de  Instalação e Li-
cença de Operação para a atividade de Fabricação de artefatos 
diversos de madeira, para produção de cavacos, localizada no 
município de Juara - MT. Não EIA/RIMA.

J.L IND. E COM. DE MADEIRA LTDA , CNPJ: 30.132.012/0001-
30 torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia,  Licença  de  Instalação e Li-
cença de Operação para a atividade de Fabricação de artefatos 
diversos de madeira, para produção de cavacos, localizada no 
município de Juara - MT. Não EIA/RIMA.

AGRIFER TORNEARIA E SOLDA EIRELI - ME, CNPJ 
33.486.095/0001-54, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para atividades de Serviços de usi-
nagem, tornearia e solda / Serviço de corte e dobra de metais / 
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros ve-
ículos automotores, exceto caminhões e ônibus / Manutenção 
e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e 
pecuária / Manutenção e reparação de tratores agrícolas, lo-
calizada na Rua Tom Jobim, N 454, QD 08A – LT 10, Industrial 
Nova Prata, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RONALDO PADILHA DOS SANTOS, CPF Nº 786.265.871-04, 
torna público que solicitou à SEMA a Outorga do Direito de Uso 
de poço tubular localizado na Fazenda Padilha, na BR-163, KM 
726 + 3,5 Km à direita, Zona Rural do Município de Sorriso - 
MT. Coordenadas (Sirgas2000): 12°23’40,0” S / 55°33’58,5” O.

JEFERSON COLIFEU SENHOR 02844542905, inscrito no 
CNPJ n° 27.920.709/0001-61, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT 
a Renovação da Licença de Operação (LO) para Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veícu-
los automotores. Localizada na Avenida Rotary Club, n° 136, 
Jardim tropical, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado 
o EIA-RIMA. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na INEXIGIBILIDADE / CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2021, destinada à aquisição de produtos da agricultura 
familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar 
(merenda), para atender as escolas municipais de ensino fundamental e 
infantil, escolas indígenas da Rede Pública Municipal de Campo Novo do 
Parecis - MT, Secretaria Municipal de Assistência Social, como demais 
repasses atendidos pelo FNDE, teve como vencedores: ERITON BRATI, 
com o valor total de R$ 19.998,39 (dezenove mil, novecentos e noventa e 
oito reais e trinta e nove centavos), LUIZ GUSTAVO MACHADO 
HENGEN JUNIOR, com o valor total de R$ 19.985,40 (dezenove mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), LOURIVAL 
PEREIRA DOS ANJOS, com o valor total de R$ 10.447,00 (dez mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais), MARIA DOS MILAGRES PIRES 
CARVALHO, com o valor total de R$ 18.987,25 (dezoito mil, novecentos e 
oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), COOPERATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA, com o 
valor total de R$ 272.011,00 (duzentos e setenta e dois mil e onze reais), 
JAMES MORESCO DE CAMARGO, com o valor total de R$ 11.775,21 
(onze mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), 
GILMARA REJANE GOMES DA SILVA, com o valor total de R$ 17.193,99 
(dezessete mil, cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos), 
JOSE INACIO DA SILVA, com o valor total de R$ 13.219,25 (treze mil, 
duzentos e dezenove reais e vinte e cinco  reais), ELIANE SANTOS 
OLIVEIRA, com o valor total de R$ 4.921,00 (quatro mil e novecentos e 
vinte e um reais), ODENIR FERNANDO TIMOTEO CAMARGO 
PEREIRA, com o valor total de R$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e 
dois reais), LAZARO DOS SANTOS RODRIGUES, com o valor total de 
R$ 16.694,10 (dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro reais e dez 
centavos). Campo Novo do Parecis-MT, 03 de março de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

INEXIGIBILIGADE / CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada em Manutenção 
Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT.  
e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 035/2020. CONTRATADA: COMERCIO DE AUTO PEÇAS J. A. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 22.254,70 (vinte e dois mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
04/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 074/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 072/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 073/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para a manutenção das 
diversas Secretarias do município de Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 03/02/2021.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra Especializada em Manutenção 
Preventiva e Corretiva na Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT 
e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 035/2020. CONTRATADA: COMERCIO DE AUTO PEÇAS J. A. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 4.975,50 (quatro mil novecentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 04/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de madeira serrada para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT -PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020. CONTRATADA: W.O. IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 20.750,10 (vinte mil e setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 09/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT -PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021. CONTRATADA: POTÊNCIA COMERCIO 
PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
10/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2021
OBJETO: aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para serem utilizados nas operações de Tapa Buracos nas 
diversas ruas do município de Marcelândia-MT-PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2020. CONTRATADA: 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 42.019,60 (quarenta e dois mil e dezenove reais e sessenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 08/02/2021.

OBJETO: aquisição de madeira serrada para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT -PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021. CONTRATADA: ÔMEGA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 135.000,00 (cento e 
trinta e cinco mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 09/02/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Pó de Pedra, para serem utilizados na aplicação de 
Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio de Marcelândia – MT, e proposta do PREGÃO ELETRONICO 
Nº033/2020. CONTRATADA: H2W – SOLUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 13.324,80 (treze mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 08/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 076/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 077/2021

OBJETO: aquisição de Aquisição de medicamentos para o Hospital municipal Maria Zélia do Município de 
Marcelândia – MT - -PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2020. CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTO LTDA – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 24.025,98 
(vinte e quatro mil vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 18/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Pó de Pedra, para serem utilizados na aplicação de 
Lama Asfáltica em Diversa Ruas no Munícipio de Marcelândia – MT, e proposta do PREGÃO ELETRONICO 
Nº033/2020. CONTRATADA: H2W – SOLUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2021. 
DATA ASSINATURA: 25/02/2021.

OBJETO: aquisição de material escolar para atender os alunos das escolas e creches municipais de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2021. CONTRATADA: SHOPPING VARIEDADES EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 9.411,50 (nove mil quatrocentos e onze reais 
e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2021. DATA ASSINATURA: 25/02/2021.

EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - FEVEREIRO DE 2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2021

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para a manutenção das 
diversas Secretarias do município de Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 316,65 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais elétricos para iluminação pública para 
serem utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal de Marcelândia-MT e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020. CONTRATADA: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA EIREL. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 1.547,52(Um mil 
quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de conserto, montagem e vulcanização de pneus da frota 
de veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT- PREGÃO ELETRONICO Nº 
014/2020. CONTRATADA: TIAGO CLAUDINO DA SILVA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. VALOR: R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa no ramo de publicação de matérias em jornal de Circulação Estadual (Mato 
Grosso o PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2020. CONTRATADA: K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, 
REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor 
R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA ASSINATURA: 
01/02/2021.

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de conserto, montagem e vulcanização de pneus da frota 
de veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT- PREGÃO ELETRONICO Nº 
014/2020. CONTRATADA: VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 2.574,40 (Dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo de publicação de matérias em jornal de Circulação Estadual (Mato 
Grosso o PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2020. CONTRATADA: ROQUE FERREIRA DA SILVA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT R$ 9,725,00 
(nove mil setecentos e vinte e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 059/2021

OBJETO: aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT-PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020. 
CONTRATADA: TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. VALOR: R$ 1.127,51(Um mil centos e vinte sete reais e cinquenta e um centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2021

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais elétricos para iluminação pública para 
serem utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal de Marcelândia-MT e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020. CONTRATADA: MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2021

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais elétricos para iluminação pública para 
serem utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal de Marcelândia-MT e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020. CONTRATADA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 235,60 (duzentos e trinta e cinco reais e 
sessenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais elétricos para iluminação pública para 
serem utilizados na manutenção de prédios da administração Pública Municipal de Marcelândia-MT e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020. CONTRATADA: COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e 
cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2021
OBJETO: aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição nos veículos, caminhões e máquinas de 
diversas secretarias do município de Marcelândia e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. 
CONTRATADA: IBRUS – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 3.160,00 (Três mil cento e sessenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 03/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 062/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 060/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 064/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para a manutenção das 
diversas Secretarias do município de Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 1.000,90 (Um mil reais e noventa centavos) PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 03/02/2021.

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para a manutenção das 
diversas Secretarias do município de Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: COMERCIAL LUAR EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 416,16 (quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 03/02/2021.

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e utensílios, para a manutenção das 
diversas Secretarias do município de Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa 
centavos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 03/02/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ADESÃO N° 022/2021

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 REALIZADO PELO SEMAE 
(SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO LEOPOLDO – 
RS), PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE DESKTOPS, NOTEBOOKS, 
SMART TV, TABLET, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 
Empresa contratada: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ Nº 
02.543.216/0001-29, Valor total R$ 323.250,00.

Marisete M. Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE OBRAS DE ACERVO LITERÁRIO E BE-
BETECA PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E SAÚDE EM TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCEN-
TES E IDOSOS. CONTRATADO: IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI 
EIRELI CNPJ 19.480.903/0001-45 VALOR: R$ 33.750,00. DATA: 02/03/2021 
BASE LEGAL: ARTIGO 25, INCISO I E II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 
FRANCINE OLIVEIRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que o Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 
002/2021 que teve sua primeira data de julgamento no dia 03/02/2021 e a se-
gunda no dia 22/02/2021, cujo objeto é registro de preços para futura e even-
tual aquisição de recarga de gás GLP e aquisição de vasilhames, foi dado 
como DESERTA por falta de interessados no Certame. Nova Ubiratã - MT, 
03 de março de 2021. FRANCINE OLIVEIRA - Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
OITAVO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2020 
– DATA 03/03/2021 – OBJETO: REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔ-
MICO FINANCEIRO ACRÉSCIMO NO VALOR DO ITEM 02 DISPOSTO NA 
CLÁUSULA QUARTA – CONTRATADO: JEFERSON MAICON DA SILVA EI-
RELI - CPNJ: 27.470.521/0001-69 – VALOR ATUAL ITEM 02: R$ 5,29.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 – DATA: 03/03/2021 – OBJETO: FO-
MENTAR A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PARCIAIS COM ALUGUEL, 
ÁGUA, LUZ, EOUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO – 
11 (ONZE) PARCELAS – CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 
EMPREENDEDORAS DE NOVA UBIRATÃ - CNPJ: 35.514.631/0001-03 – 
VALOR: R$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) – VI-
GÊNCIA: 03/03/2021 À 31/12/2021.

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 

 
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 

 

19ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INSCRIÇÃO N° 020/2021

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 in-
teressados que a empresa JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO – CLINICA MEDICA ME 
com CNPJ nº 23.000.320/0001-47, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMA-
DA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉ-
DICO 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, 03 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 

 

72° TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 072/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu 
Secretário Executivo, torna pública a ratifi cação do procedimento de Inexigibilidade de Li-
citação em epígrafe, visando à contratação da empresa M. A. DA CRUZ CLINICA ME com 
CNPJ nº 16.422.969/0001-90, tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal 
n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MÉ-
DICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-
-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, 
E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO), do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 
012/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fi xo. LOTE 01, itens 
01 e 02, CODIGO 4767 e 4768.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de março de 2021.

GLEICIANE NOLETO LOPES
Presidente - CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo - 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 

 
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 

 

71° TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 071/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de seu 
Secretário Executivo, torna pública a ratifi cação do procedimento de Inexigibilidade de Li-
citação em epígrafe, visando à contratação da empresa J L REIS EIRELI com CNPJ nº 
32.639.170/0001-07, tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MÉDICO CLÍNI-
CO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E 
PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO 
CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO), do respectivo chamamen-
to público e do Anexo I do EDITAL Nº 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020, 
que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fi xo. LOTE 01, itens 01 e 02, 
CODIGO 4767 e 4768.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de março de 2021.

GLEICIANE NOLETO LOPES
Presidente - CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo - CISVP

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal de Marcelândia, resolve alterar a dotação 
orçamentaria constante na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 117/2020, que tem como o objeto o 
seguinte: execução da obra de pavimentação asfáltica em ruas do Jardim Vitória, jardim Pioneiros, Vila dos 
Trabalhadores, Vila Esperança, e no Cemitério Municipal na Cidade de Marcelândia/MT, CONTRATADA: BR 
PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA 
ASSINATURA: 01/02/2021.

OBJETO: prestação de serviços especializados de exames de Ultrassografia para atender os pacientes desde 
município no Hospital municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT - -PREGÃO ELETRONICO Nº 
032/2020. CONTRATADA: CORPUS-MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 22.308,00 (vinte e dois mil trezentos e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 26/02/2021.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 183/2020

DATA ASSINATURA: 01/02/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de acesso à internet através de Link 
Dedicado, com transmissão através de fibra Óptica e rádio para atender as necessidades de diversas Secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do Pregão Presencial nº 006/2020. 
CONTRATADA: W P MOHAMAD KASSAB – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 49.249,20 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 24/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 078/2021

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2021

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na Contratação de Empresa para Fornecimento de Soluções 
Integradas de Tecnologia da Informação para as Seguintes Áreas: Planejamento, Orçamento, Contabilidade 
Pública e Tesouraria, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Licitação, Patrimônio, Frotas, 
Almoxarifado, Arrecadação e Fiscalização, Portal da Transparência, bem como Geração de APLIC para o TCE-
MT, a Ser Realizada pelo Município de Marcelândia/MT, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 
001/2020. CONTRATADA: ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA 
– MT. VALOR: R$ 127.758,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 28/02/2022. DATA ASSINATURA: 26/02/2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO

OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal de Marcelândia, resolve alterar a dotação 
orçamentaria constante na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 183/2020, que tem como o objeto o 
seguinte:  a execução da obra de construção de guia (meio fio) e Sarjeta, conjugados de concreto em ruas da Vila 
Isabel, estrada Boiadeira Trecho I e estrada Boidadeira Trecho II, na Cidade de Marcelândia/MT. CONTRATADA: 
BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 186/2020
OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal de Marcelândia, resolve alterar a dotação 
orçamentaria constante na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 186/2020, que tem como o objeto o 
seguinte: aplicação de Lama Asfáltica em 109.365,00 m² de diversa ruas e avenidas do Munícipio de Marcelândia 
– MT. CONTRATADA: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIREL. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. DATA ASSINATURA: 01/02/2021. K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 04 de março de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

O Inter deu 10 dias de 
folga à maioria de seu elenco 
após o término do Brasileirão, 
na última quinta-feira. Mas 
três jogadores já antecipam 
o retorno ao clube. Heitor, Pe-
glow e Yuri Alberto voltaram 
a treinar no CT do Parque Gi-
gante.

Os três foram integra-
dos ao grupo de garotos que 
trabalha sob o comando de 
Fábio Matias neste início de 
Campeonato Gaúcho. O clu-
be divulgou apenas o retorno 
antecipado do trio, sem dar 
detalhes sobre os motivos 
para isso.

Os três passam a tra-
balhar normalmente, e sua 
escalação nas partidas de-
penderá da comissão técnica 
a partir de agora. Os demais 
atletas do elenco seguem 
o período de folga até 8 de 

INTER

Heitor, Peglow e Yuri são
reintegrados para o Gauchão

Yuri Alberto, Heitor e Peglow antecipam volta ao Inter

março.
O Inter abriu a tempo-

rada com o time sub-20 para 
os primeiros compromissos 
do Gauchão. O técnico Fabio 
Matias recebeu o reforço de 
alguns atletas mais jovens 
que já treinavam no time 
principal, além de Guerrero, 
em estágio final de recupera-
ção para voltar a atuar após a 
lesão no joelho direito.

Na última segunda-fei-
ra, o Inter estreou no Gauchão 
com vitória por 1 a 0 sobre o 
Juventude, no Beira-Rio. O 
Colorado volta a campo nes-
ta quinta 94), às 19h, quando 
enfrenta o Pelotas na Boca 
do Lobo pela 2ª rodada.

A equipe atuará com os 
garotos ao menos até a pró-
xima segunda-feira, quando 
recebe o São Luiz no Beira-
-Rio, pela 3ª rodada. A data 
também marcará a reapre-
sentação do elenco principal.

Retrospecto contra mineiros
joga a favor do Luverdense
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) realizou na 
última terça (2) o sorteio dos 
confrontos da Copa do Brasil 
2021, e, assim, os quatro mato-
-grossenses na disputa conhe-
ceram seus adversários.

O Luverdense, que re-
torna à competição após ser 
semifinalista no Estadual, vai 
encarar em confronto único o 
Uberlândia, fora de casa. Ape-
sar disso, o histórico contra 
equipes mineiras é favorável 
ao Verdão do Norte.

Em 2013, naquela que 
foi sua melhor campanha na 
competição, o Luverdense es-
treou na primeira fase diante 
do Tupi. No jogo de ida, em Juiz 
de Fora, vitória dos mandantes 
por 1 a 0, obrigando o LEC a 
vencer no Passo das Emas. E a 
vitória veio com tranquilidade: 
3 a 0 e vaga na segunda fase 
– a equipe viria ainda a passar 
por Bahia e Fortaleza, alcan-
çando uma inesperada oitavas 
de final, quando encarou o Co-
rinthians e deu trabalho, ven-
cendo em casa por 1 a 0, mas 
perdendo no Pacaembu por 
2 a 0 e dando adeus à chance 
de chegar às quartas. Na tem-
porada 2017, já com um novo 
regulamento – determinando 
jogo único e favorecendo o 
visitante com um empate, o 
Verdão foi bastante pressio-
nado pela URT, em Patos de 
Minas. Apesar disso, saiu com 
a vitória por 2 a 1 e avançou 
para a segunda etapa. Aquele 
ano foi de altos e baixos para 
o clube de Lucas do Rio Ver-

de. Ao mesmo tempo em que 
só parou na terceira fase da 
Copa do Brasil, foi campeão da 
Copa Verde e só foi eliminado 
na semifinal do Estadual pelo 
campeão Cuiabá nos pênal-

COPA DO BRASIL. Equipe já enfrentou equipes de Minas Gerais em duas oportunidades e avançou

Foto: Divulgação

Foto: RicaRDo DuaRte

Em 2013, LEC superou o Tupi na primeira fase 

Atlético foi bem no Mineirão, mas teve prejuízo com portões fechados 

tis, a equipe acabou fazendo 
uma Série C abaixo do nível e 
foi rebaixada. No ano seguinte, 
uma nova queda, agora para a 
Série D.

REGULAMENTO

A primeira fase será em 
jogo único, com o time pior 
colocado no ranking atuando 
como mandante (Uberlândia), 
enquanto o visitante (LEC) 
tem a vantagem do empate.

Caso passe pelos minei-
ros, o Luverdense encara um 
paulista. Mirassol e Red Bull 
Bragantino fazem um duelo 
de peso nesta fase. O Mirassol 
foi campeão da Série D 2020 

e garantiu o acesso à Série C 
deste ano, enquanto o RB Bra-
gantino está na elite nacional 
e garantiu vaga também na 
Copa Sul-Americana. Tarefa 
difícil para os luverdenses!

ATLÉTICO-MG

Prejuízo superior a R$ 2 milhões
em 22 jogos de portões fechados

FLUMINENSE

Roger Machado tem 1º
contato com jogadores
DA REPORTAGEM

“Play” na era Roger Ma-
chado no Fluminense: o trei-
nador se juntou ao elenco 
principal na última terça para 
comandar sua primeira ativi-
dade no CT Carlos Castilho, vi-
sando a temporada 2021. Após 
quatro dias de folga, os joga-
dores se reapresentaram para 
iniciar os preparativos para 
a Pré-Libertadores – mesmo 

DA REPORTAGEM

Os números do Atlético-
-MG no Mineirão, em 2020, 
foram bem positivos. Pela 
primeira vez, o Galo terminou 
uma edição de pontos corri-
dos do Brasileiro como me-
lhor mandante. 

Foram 46 pontos em 
57 possíveis. Por outro lado, 
houve um lado negativo e 
inevitável: os portões fecha-
dos trouxeram custos ao clu-
be. No total, foram R$ 2,1 mi-
lhões de prejuízo.

Desde que o futebol foi 
retomado na pandemia da 
Covid-19, com o Galo man-
dando os jogos no Gigante 
da Pampulha por conta tam-
bém da maior segurança 
proporcionada pelo estádio 
mais amplo, o time fez 22 jo-
gos. Em média, precisou pa-
gar R$ 99 mil por jogo com as 
despesas da partida, e sem 
entrar nenhum dinheiro de 
renda com ingresso vendido.

O Atlético já iniciou 2021 
na mesma situação. Venceu 
a URT por 3 a 0 na estreia do 
Campeonato Mineiro, com a 
arena vazia inclusive sem a 

que ainda haja esperança pela 
classificação direta na fase de 
grupos da competição (para 
isso, é preciso torcer pelo Pal-
meiras na Copa do Brasil).

Roger foi apresentado 
oficialmente no último sá-
bado, quando declarou que 
o “coração falou bem alto no 
momento da decisão” de fe-
char com o Flu. Ele chegou 
ao clube com sua comissão 
própria, formada pelos auxi-

torcida poder se despedir do 
ídolo Victor, que se aposen-
tou e virou gerente de futebol 
do Galo.

O Mineirão seguirá 
como casa do Atlético-MG 

liares Roberto Ribas e James 
Freitas, além do analista de 
desempenho Jussan Anjolin 
Lara.

Além do treinador, 
quem esteve com o grupo foi 
Muriel. O goleiro se reapresen-
tou após a perda do pai, na úl-
tima semana. Ele foi liberado 
para o último jogo da tempo-
rada 2020, contra o Fortaleza, 
e prestou uma homenagem 
ao pai em seu Instagram: “Sa-

bemos que não é o fim, é um 
até logo”.

De olho na Pré-Liberta-
dores, o treinador não estará 
à frente da equipe neste início 
de Campeonato Carioca. Sob 
o comando de Ailton, o time 
sub-23, junto a atletas que não 
estavam sendo muito aprovei-
tados no profissional, estreará 
na competição nesta quinta, 
às 17h, diante do Resende, no 
Maracanã.

Foto: Divulgação

na nova temporada, que lhe 
trará jogos da Copa do Brasil 
e também da Libertadores, 
mas com a esperança de que 
o público possa voltar grada-
tivamente ao estádio. 

No orçamento de 2021, 
aprovado por unanimida-
de e que se baseia também 
em expectativas em cima de 
quadros, o clube mineiro pre-
vê arrecadar R$ 19,2 milhões.
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DA REPORTAGEM

O secretário de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos de 
Sapezal, Camilo Felipi, 68 anos, 
morreu na terça (2) vítima da 
Covid-19. De acordo com infor-
mações, ele estava internado 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) de Tangará da Serra há 
mais de 15 dias.

Em decreto, o prefeito 
Valcir Casagrande decretou 
luto oficial de três dias, a partir 
desta quarta (3). Felipi era con-

Camilo Felipi era considerado um dos pioneiros da região

Foto: PreFeitura

siderado um dos pioneiros da 
região e ajudou na construção 
de pontes em Sapezal.

“Já perdi muitos amigos 
nesta pandemia, hoje mais 
um, e me deixou muito triste, 
Camilo Felipe foi Pioneiro no 
Sapezal, grande construtor de 
pontes de madeira, todas as 
pontes desta região foi ele que 
fez. 

Minha homenagem e 
respeito!”, postou o ex-ministro 
Blairo Maggi em sua redes so-
ciais.

Hospital Regional reativa 10
leitos de UTI para Covid-19
DA REPORTAGEM

O Hospital Regional 
de Sinop disponibiliza des-
de esta quarta-feira (3) mais 
10 leitos de Terapia Intensi-
va para o tratamento da Co-
vid-19 em Mato Grosso. Com 
o incremento, o Estado che-
ga à ampliação de 90 vagas 
de UTI em 23 dias e totali-
za 493 leitos intensivos pela 
Rede Pública de Saúde.

Após a disponibilização 
das novas vagas, o Hospital 
Regional de Sinop passa a 
contar com o total de 29 lei-
tos de UTI e 29 leitos de enfer-
maria para o atendimento de 
pacientes com coronavírus. 
De acordo com o secretário 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, a gestão estadual envida 
esforços para ampliar a rede 
assistencial e garantir o aten-
dimento hospitalar à popula-
ção mato-grossense.

“Essas ampliações são 
necessárias para que pos-
samos ficar numa situação 
menos desconfortável e ter 
leitos de UTI suficientes, mas 
precisamos muito da coope-
ração da população quanto 
às medidas de prevenção. É 
necessário reforçar o uso da 
máscara, a higienização das 
mãos, o distanciamento so-
cial e a imunização dos públi-
cos prioritários já contempla-
dos pela Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Co-
vid-19”, declarou.

Em parceria com as 
gestões municipais, foram 
abertos dez novos leitos de 
Terapia Intensiva em Prima-
vera do Leste, dez leitos em 
Nova Mutum, dez leitos em 

Alta Floresta e dez em Lucas 
do Rio Verde.

A Rede Estadual de Saú-
de também foi ampliada em 
10 leitos no Hospital Metropo-
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HR passa a contar com 29 leitos de UTI

SINOP. Com o incremento, Estado chega à ampliação de 90 vagas de UTI em 23 dias

DA REPORTAGEM

Dois filhotes de gato-
-mourisco foram encon-
trados sozinhos em uma 
região de mata em uma fa-
zenda em Campo Novo do 
Parecis. Os filhotes foram 
encontrados sozinhos an-
dando pela mata pelo pro-
prietário da fazenda.

O gato-mourisco é 
uma espécie ameaçada 
de extinção. Os animais fo-
ram entregues ao Corpo de 
Bombeiros de Campo Novo 
do Parecis e encaminhados 
à unidade da Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente 
(Sema) de Tangará da Serra.

Segundo o diretor da 
Sema, Jefferson Zucchi, 
não se sabe o que pode ter 
acontecido com a mãe dos 
filhotes. Se ela morreu ou se 
foi capturada por caçado-
res. A orientação da Sema 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma das 16 pautas es-
tratégicas da União das En-
tidades de Sinop (Unesin) 
para 2021 é buscar ajudar 
na solução os problemas re-
lacionados aos serviços de 
concessões públicas. Segun-
do a entidade, rede de água 
e esgoto, energia elétrica, 
coleta e tratamento de lixo, 
transporte público, aeroporto 
e rodoviária são alguns ser-
viços sob concessão pública 
que apresentam constantes 
problemas e que precisam ser 

Mãe dos bebês gato-mourisco não foi encontrada 

C.N.PARECIS

Filhotes de gato-mourisco são 
encontrados sozinhos em mata

SAPEZAL

Secretário de Obras 
morre internado 
com Covid-19

UNESIN

Comissão de Concessões Públicas
reúne-se com Águas de Sinop
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solucionados para um melhor 
atendimento das necessida-
des da população.

“É preciso atuar de for-
ma organizada e sistemática 
para junto as empresas con-
cessionárias mitigar os pro-
blemas existentes e adequar 
os serviços para um padrão 
elevado de qualidade”, diz tre-
cho do plano estratégico.

Em função do número 
de reclamações, a Comissão 
de Concessões Públicas da 
Unesin levantou informações 
sobre a concessão de água 
e esgoto de Sinop. Reuniões 
com a Prefeitura, Secretaria 

é que se algum morador 
encontrar um animal, prin-
cipalmente se ele estiver 
machucado, acione o ór-
gão ambiental ou Corpo de 

Bombeiros para o resgate.
Os filhotes foram ali-

mentados na sede da Sema 
e levados para Cuiabá. Na 
capital eles devem passar 

por acompanhamento ve-
terinário para assim, me-
diante avaliação da equipe, 
determinar o destino dos 
filhotes.

de Meio Ambiente, Agência 
Reguladora de Sinop (Ager), 
e Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente já foram feitas, mas 
ainda faltava ouvir a própria 
concessionária Águas de Si-
nop.

Assim, na última se-
gunda-feira, o presidente 
da Unesin, Carlos Fonseca, 
acompanhado do presidente 
da Comissão de Concessões 
Públicas, Eduardo Chagas, do 
Coordenador Técnico, Tiago 
Trevisol e demais membros 
da Comissão reuniram-se 
com Flávio Venceslau, Super-
visor da Águas de Sinop, e 

com Eduardo Oliveira, presi-
dente da empresa.

Segundo Trevisol, o ob-
jetivo do encontro foi levantar 
dados sobre a concessão, a 
empresa em Sinop, os traba-
lhos realizados até agora e os 
planos futuros. “Foi uma reu-
nião extremamente positiva, 
uma vez que a empresa deta-
lhou os problemas da conces-
são. 

Foram apresentadas su-
gestões, que serão levadas 
ao Executivo e uma nova reu-
nião será agendada, onde va-
mos nos aprofundar mais no 
tema”.

litano, 30 no Hospital Estadu-
al Santa Casa e, agora, 10 no 
Hospital Regional de Sinop. A 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-MT) ainda estuda o in-

cremento de leitos em Que-
rência, Cáceres e Rondonó-
polis.

Na última terça (2), Mato 
Grosso registrou 88% de ocu-

pação das UTIs públicas refe-
renciadas para o tratamento 
da Covid-19. 

Pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), restam 64 lei-

tos de Terapia Intensiva dis-
poníveis em todo o estado; 
as vagas são exclusivas para 
o atendimento de pacientes 
com coronavírus.
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