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Agentes de fi scalização do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Sema e Força Nacional de Segurança Pú-
blica iniciaram um ciclo de atuação que resultou na aplicação de R$ 10,5 milhões em multas aos respon-
sáveis pela destruição da vegetação em fevereiro. As ações de combate ao desmatamento fl orestal por 
uso irregular do fogo continuam na mira das fi scalizações.      Página - 7

OESTE E ARAGUAIA

Bombeiros aplicam multas de 
R$ 10 mi por desmatamento ilegal

Produção,
chuva e fi las
aumentam o
frete em MT
Até poucos anos, Mato 
Grosso fazia apenas uma 
safra de grãos. Hoje, boa 
parte da área agricultável 
que recebe soja no verão, 
acaba sendo ocupada com 
uma segunda safra, com 
milho, algodão, gergelim 
e outras culturas – em 
algumas regiões, o gado é 
colocado logo em seguida, 
tornando a pecuária uma 
terceira safra.          Página  -4

VÁRZEA GRANDE
Botelho debate criação
de centro de triagem

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho, debateu a possibilidade de transformar o Hospital 
São Lucas, de Várzea Grande, em um centro de triagem para Co-
vid-19. Botelho vai recorrer ao Governo do Estado para a fi rmação de 
uma parceria que consolide essa proposta, já que a doença avança 
cada vez mais no estado e sobrecarrega o atendimento da Arena 
Pantanal e Pronto Socorro.          Página - 3

DIVULGAÇÃO

ADEQUAÇÃO AO DECRETO

Atendendo às normativas do novo decreto divulgado pelo Governo do Estado, 
a Federação Mato-grossense de Futebol divulgou as alterações dos horários e 
datas da segunda rodada do Estadual 2021. Hoje, o Operário recebe o União na 
Arena Pantanal, às 17h. Anteriormente, a partida estava marcada para às 19h, no 
Estádio Dito Souza.              Página  6

DIVULGAÇÃO

ALTERAÇÃO NAS PARTIDAS
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BOTELHO PEDE
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TRIAGEM DA
COVID EM VG

MUITA CHUVA
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Em dez meses de livre atuação do vírus pelo 
país, tivemos nove milhões de pessoas infecta-
das, sendo que, segundo os dados do Ministério 
da Saúde, oito milhões estão recuperadas. A 
imprensa informa que só temos um terço de 
vacinados em relação ao número de infectados

  

Há circunstâncias na vida que é 
melhor não serem evidenciadas, 
porque atrás das evidências virão 
outras situações que podem com-
prometer aquela situação apresen-
tada.

A imprensa brasileira se conside-
ra “censurada” em suas manifesta-
ções, só não diz por quem! Há muito 
que ela deixou de ser livre para ser 
“libertina”. 

Diz o que quer, como quer e en-
volvendo quem quer, e nada lhe 
acontece, numa demonstração de 
que suas penas podem discorrer li-
vremente sobre o que quiser e como 
bem lhe aprouver.

Recentemente o Jornal Nacional, 
informou à população que as nego-
ciações com os países China e Índia, 
relativamente às questões da vaci-
na, haviam fracassado pelos rumos 
que a diplomacia brasileira deu as 
nossas relações com aqueles países.

Dias depois, vacinas e insumos 
estavam desembarcando no Brasil, 
e os embaixadores, daqueles países, 
informaram que a demora ocorreu 
por questões burocráticas, aduanei-
ras e alfandegárias, jamais por ques-
tões diplomáticas, políticas ou entra-
ves de qualquer outra natureza que 
não fosse a do reconhecimento do 
socorro às pessoas infectadas.

Em cada dez perguntas, feitas por 
jornalistas às autoridades brasileiras, 
nove são perguntas cínicas e na es-
pera que venham respostas à altura 
das perguntas e depois saírem mos-

trando apenas a resposta que rece-
beram sem mostrar a pergunta que 
fora feita.

Em dez meses de livre atuação do 
vírus pelo país, tivemos nove milhões 
de pessoas infectadas, sendo que, 
segundo os dados do Ministério da 
Saúde, oito milhões estão recupera-
das. A imprensa informa que só te-
mos um terço de vacinados em rela-
ção ao número de infectados.

Não há a informação de que em 
apenas 15 dias do processo de vaci-
nação em atuação, já temos, mais 
de três milhões de vacinados. Isso 
signifi ca que, a continuar assim, em 
outros dez meses teremos algo em 
torno de sessenta milhões de brasi-
leiros vacinados.

Ou seja, um terço dos infectados, 
o que é absolutamente verdade a in-
formação, mas uma verdade maldo-
sa, desconsiderando todo o sacrifício 
já feito para se chegar até aqui. 

A imprensa publica essa relação 
independente da nossa realidade 
geográfi ca, com distâncias astronô-
micas, além do que com difícil aces-
so! Dentro de tal contexto, vem a per-
gunta:

“É fácil, vacinar uma tribo indíge-
na que vive recôndita nos confi ns da 
Amazônia”? Os fatos precisam ser 
expostos sem a dúvida da sua vera-
cidade.

É essa imprensa que, queremos?

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

As censuras à imprensa

Feito para isso
Para que isso dê certo é preciso duas 

coisas fundamentais: o envolvimento 
do usuário e o direcionamento correto 
das publicidades.

Envolver o usuário é 
justamente a tarefa que 
leva tudo ser programa-
do de forma a te “pren-
der”. As redes sociais 
são, portanto, pensadas 
de forma a “viciar” o usu-
ário. Quanto mais tempo 
você estiver online mais 
publicidades vai ver, 
mais suscetível vai estar 
às investidas e mais vai 
“confi ar” no que estiver 
ali. Direcionar as pu-

blicidades é tarefa para a inteligência 
artifi cial, cada vez mais efi ciente, que 
monitora cada clique seu, entende seus 
gostos, preferências e necessidades e 
exibe anúncios relativos ao que você 
precisa.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfi l em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

A inteligência artifi cial está cada vez mais efi ciente e, do meu 
ponto de vista, invasiva. Não são raros os relatos de casos em 
que você conversa sobre um assunto em uma chamada telefônica 
ou mesmo perto do celular e, em seguida, anúncios sobre o tema 
passam a ser exibidos. Tudo isso tem um objetivo, que é o lucro, e 
o bem-estar do usuário fi ca em último lugar na “lista” de preocu-
pações dos desenvolvedores de redes e serviços sociais online.

CLIC 
FINAL 

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

Tenho falado sobre redes sociais 
e vícios em seu uso, e no último texto 
falei, de forma superfi cial, que tais ser-
viços são desenvolvidos para isso. Hoje 
vou me aprofundar 
um pouco mais nes-
se assunto que tanta 
gente desconhece.

Quando se fala 
em redes sociais 
existe um objetivo 
bem claro para os 
desenvolvedores: di-
nheiro. Ninguém iria 
dedicar parte da vida 
a um projeto, inves-
tir um absurdo em 
pessoal qualifi cado, 
tecnologias e tudo mais, pura e sim-
plesmente para prover entretenimento 
gratuito para as pessoas. Pensar isso 
seria algo quase utópico. Redes sociais 
são dimensionadas para trazer resulta-
dos fi nanceiros.

A essência básica está nos anún-
cios, mas eles não podem ser quaisquer 
anúncios, precisam ser para você. Dife-
rente de um outdoor ou de uma publici-
dade na TV, que é colocada ali para ser 
vista todo mundo que passa, tentando 
atingir o público alvo, nas redes sociais 
seu perfi l é identifi cado e as publicida-
des são direcionadas para quem tem 
potencial de compra.

CÍCERO CARLOS MAIA

O fi m da Guerra Fria, com o ocaso e dissolução da 
União Soviética em 1991, trouxe uma era efêmera de es-
peranças para os amantes da paz. Não era o dito fi m da 
história, mas uma transição em que o militarismo per-
dera tração e sentido —o Ocidente triunfara, afi nal. Seja 
como for, os gastos militares que estiveram na base da 
derrota comunista refl uíram por um tempo.

Como seria previsível, o motor da geopolítica se-
guiu ligado e novas realidades emergiram: os ataques 
do 11 de Setembro, em 2001, emolduraram todo um 
novo ciclo de violência. Com a supressão parcial do ter-
ror, chegamos aos anos 2020 com o renovado confl ito 
entre grandes potências.

A assertividade da China de Xi Jinping, a ressur-
gência da Rússia sob Vladimir Putin e os anos de Do-
nald Trump no poder deram tons militaristas a esse 
contexto. Com efeito, nas contas do prestigioso Institu-
to Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres, 
o gasto militar global deu saltos sucessivos a partir da 
chegada do americano à Casa Branca, em 2017.

No seu estudo anual sobre o tema, o instituto 
apontou que em 2020 foi mantido o ritmo de cresci-
mento de gastos na casa dos 4% sobre o ano anterior. 
Os números são impressionantes: 171 países gastaram 
US$ 1,83 trilhão com defesa no ano passado, o que con-
templaria quase todo orçamento do Bolsa Família no 
período a cada 24 horas. Desse valor, nada menos que 
40% couberam aos Estados Unidos, quase quatro vezes 
a fatia da China.

Países previdentes investem em defesa e nas 
cadeias produtivas a ela associadas —no Brasil, 11º no 
ranking de gastos, o dinheiro da área vai quase todo 
para pagar pessoal militar ativo e inativo. Mas chama 
a atenção que tais somas tenham sido despendidas 
com uma atividade que tem a morte em seu centro, 
enquanto o mundo se engalfi nhava com um vírus letal.

É sempre um tanto tacanho cotejar objetivos in-
comparáveis, mas não deixa de ser tentador pensar no 
cenário em que uma fração desse dinheiro fosse dire-
cionada à pesquisa de fármacos e à mitigação da tragé-
dia global em curso. O gasto é todavia compreensível, 
já que períodos de incerteza sempre demandaram, ao 
longo da história, o reforço das fronteiras reais e simbó-
licas do interesse nacional.

Mas também é lamentável, pelo caráter revelador 
do atavismo violento que acompanha o ser humano, do 
tacape ao míssil hipersônico.

Editorial

Um velho normal

JOGOS NA TV
Em negociação há mais de um mês, o Cuia-

bá ainda não chegou a um acordo com a Globo 
sobre os direitos de transmissão de suas par-
tidas na Série A. A conversa é pelos direitos 
relacionados ao pay-per-view (Premiere), TV 
aberta (Globo) e TV fechada (SporTV). O maior 
entrave, segundo o jornalista, está no pay-per-
-view, em que o time recebe pela fatia de assi-
nantes que declaram ser torcedores. Time de 
pouca tradição e de um estado com reduzida 
população, o Cuiabá não deve conseguir um 
bom acordo neste modelo.

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!

BANCADA E ATOLEIRO
A bancada federal se reuniu esta semana 

com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, para buscar uma solução emer-
gencial para a situação da BR-158, no Norte Ara-
guaia, onde a rodovia se transformou em um 
atoleiro, praticamente impossibilitando o tráfego 
de veículos e o escoamento de produção. O en-
contro ainda não defi niu a situação da pavimen-
tação, emperrada por problemas de trajeto - por 
dentro ou circundando a TI Marãiwatsédé - e por 
licenciamento ambiental. O Governo Federal não 
previu recursos para nenhuma obra na rodovia 
em 2021.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

É sempre um tanto tacanho cotejar ob-
jetivos incomparáveis, mas não deixa de 
ser tentador pensar no cenário em que 
uma fração desse dinheiro fosse direcio-
nada à pesquisa de fármacos e à miti-
gação da tragédia global em curso

“ “ Uma violenta batida de frente entre duas caminhonetes S-10, uma branca e ou-
tra preta, aconteceu na BR-163, saída de Guarantã do Norte sentido Pará. O motorista 
da S-10 branca, Dilson Chaves, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era 
socorrido pelos Bombeiros. O motorista da S-10 preta também fi cou ferido, foi so-
corrido por populares e encaminhado para atendimento médico. A versão apurada 
é que as caminhonetes trafegavam em sentido oposto, quando houve uma colisão 
frontal. A S-10 preta acabou saindo da pista e se chocou contra um caminhão que 
estava estacionado às margens da via. A colisão foi tão forte que a S10 branca teve a 
lateral e eixo dianteiro arrancados, além de diversas danifi cações.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Botelho debate criação de centro 
de triagem da covid-19 em VG
DA REPORTAGEM

O primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), debateu a possibilida-
de de transformar o Hospital 
São Lucas, de Várzea Grande, 
em um centro de triagem 
para Covid-19. Botelho vai re-
correr ao Governo do Estado 
para a firmação de uma par-
ceria que consolide essa pro-
posta, já que a doença avan-
ça cada vez mais no estado e 
sobrecarrega o atendimento 
da Arena Pantanal e Pronto 
Socorro.

Na quarta, Botelho vi-
sitou a unidade hospitalar, 
onde foi recebido pelos dire-
tores do hospital, os médicos 
Hilton Taques e Augusto Ce-
sar da Mota Menezes, além 
do secretário interino de Saú-
de de Várzea Grande, Gonça-
lo de Barros.

“Estamos preocupados 
com a situação, está super 
lotado, nos disseram que há 
atendimento até do lado de 
fora, na calçada e estamos 
procurando uma solução. Va-
mos falar com o governador 
que certamente irá nos aten-
der para amenizar a situação, 
pois precisamos criar mais 
estrutura para atender os 
pacientes com Covid e esse 
hospital foi colocado como 
uma possibilidade”, afirmou 

Botelho.
Barros destacou a im-

portância do centro de tria-
gem da Covid no Hospital 
São Lucas. Disse que vai de-
safogar as unidades e aler-
tou que o número de leitos 
disponíveis está esgotado e 
que o trabalho em conjunto é 
fundamental.

“Barros destacou a im-
portância do centro de tria-
gem da Covid no Hospital 
São Lucas. 

Disse que vai desafogar 
as unidades e alertou que o 
número de leitos disponíveis 
está esgotado e que o tra-
balho em conjunto é funda-
mental.

“Com o apoio direto 
do deputado Botelho, que é 
muito humano, do governo 
do estado e entendimento 
do prefeito Kalil, poderemos 
montar o centro de triagem 
com capacidade de monito-
rar e estender com medica-
ção nos moldes do que vem 
acontecendo na Arena Pan-
tanal, obviamente, com ca-
pacidade bem menor, mas 
seria neste momento em 
que a situação está se agra-
vando, muito importante não 
só para Várzea Grande, mas 
todo estado. O município não 
dispõe de recursos financei-
ros e precisamos desse apoio 
do estado”, esclareceu o se-
cretário.

ASSEMBLEIA. Deputado vai recorrer ao Governo para firmar e consolidar parceria
Foto: Ângelo Varela

Hospital São lucas poderá ser referência no atendimento

operação visa combater fraudes no recebimento dos benefícios emergenciais 

Demais medidas seguem decreto estadual 

compra será mantida mesmo que doses tenham que ser 
entregues à União 

Foto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal defla-
grou na manhã desta quinta 
(4) a Operação Quarta Par-
cela, que tem como objeti-
vo combater as fraudes no 
recebimento dos benefícios 
emergenciais disponibiliza-
dos pelo Governo Federal du-
rante o período da pandemia 
da Covid-19. A Justiça deter-
minou o bloqueio de R$ 170 
mil dos investigados.

As informações são da 
assessoria de imprensa da 
PF, que cumpriu 28 manda-
dos de busca e apreensão, 
além de 7 ordens de seques-
tro de bens, totalizando uma 
quantia de R$ 170 mil bloque-
ados dos alvos da ação – que 
não tiveram a identidade re-
velada. 

Os mandados foram 
cumpridos nos estados de 
Mato Grosso, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Paraná, Rondô-
nia, Maranhão e São Paulo, 
com a participação de 97 po-
liciais federais.

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Nova 
Mutum, junto ao Comitê de 
Enfrentamento ao Novo Co-
ronavírus, anunciou as medi-
das restritivas para contenção 
do contágio do novo corona-
vírus. O decreto municipal 
visa principalmente respeitar 
o toque de recolher das 21h 
às 5h, conforme estabelecido 
pelo Governo do Estado.

Entretanto, a principal 
mudança se refere ao horário 
de funcionamento do comér-
cio, que poderá funcionar das 
5h às 20h30 (e não até 19h, 
como trata o decreto estadu-
al). Distribuidoras de bebidas, 
lojas de conveniências e bares 
poderão ter atendimento pre-
sencial até às 19h. As medidas 
valem por 15 dias.

Em Nova Mutum, o Bo-
letim Epidemiológico já regis-

Ação é estratégica e 
quer identificar as fraudes 
massivas e desarticular a or-

trou mais de 15 mil pessoas 
com algum tipo de síndrome 
gripal, sendo que 5,1 mil testa-

QUARTA PARCELA

PF deflagra operação e apura fraude no 
recebimento do auxílio emergencial

NOVA MUTUM

Prefeito assina decreto com funcionamento 
do comércio até às 20h30

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes trouxe detalhes da 
visita realizada na sede da 
União Química, empresa 
responsável pela produção 
no país da vacina russa Spu-
tnik V. De acordo com ele, foi 
apresentada à farmacêutica 
a intenção de compra direta 
de doses do imunizante por 
parte do Governo Estadu-
al. Diferente do que previa 
anteriormente, o chefe do 
Executivo afirmou que deve 
manter a compra mesmo 
que as doses tenham que ser 
entregues ao Governo Fede-
ral.

Enquanto saia do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-MT), local onde fez a 
entrega oficial das contas 
do Estado, o governador afir-
mou que as primeiras doses 
produzidas pela empresa de-
vem ser direcionadas ao Pla-
no Nacional de Imunização 
(PNI).

“Eles mostraram lá que 
as primeiras 10 milhões de 
doses já estão programadas 
para produção, e devem ser 
entregues em março, abril, 
até maio para o Governo Fe-
deral. Na sequência vão con-
tinuar produzindo, e isso não 
está, ainda, vendido”, disse o 
governador.

Apesar da incerteza 
com relação à possibilidade 
ou não dos estados compra-
rem e imunizarem sua popu-
lação, Mendes afirmou que 
aguarda uma resposta com 
relação ao cronograma final 
de entregas para dar anda-
mento à compra. 

“Nós apresentamos a 
eles a intenção dos governa-
dores do Estado em comprar 
essas vacinas, mesmo que 
elas tenham que ir para o Go-
verno Federal. 

Não sabemos como as 
coisas podem andar nas pró-
ximas semanas, mas quere-
mos contribuir comprando e 
entregando ao PNI”, afirmou.

PARA A UNIÃO?

Mato Grosso deve manter
compra de vacina russa

ganização criminosa que 
está causando prejuízo ao 
programa de assistência, 

atingindo assim, a população 
que mais necessita do auxílio 
nesse período da pandemia.

ram positivo para a Covid-19, 
5 mil já estão recuperados e 
mais de 100 pessoas seguem 

em isolamento social. 
O município contabiliza 

56 óbitos.
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Produção, chuva e filas aumentam
o frete em até 54% na região
DA REPORTAGEM

Até poucos anos, Mato 
Grosso fazia apenas uma sa-
fra de grãos. Hoje, boa par-
te da área agricultável que 
recebe soja no verão, acaba 
sendo ocupada com uma 
segunda safra, com milho, 
algodão, gergelim e outras 
culturas – em algumas regi-
ões, o gado é colocado logo 
em seguida, tornando a pe-
cuária uma terceira safra.

Para dar tempo de fa-
zer duas safras, as varieda-
des são mais precoces, as 
plantadeiras e as colheita-
deiras maiores. Com isso, a 
janela para colheita acaba 
sendo menor e as tonela-
das são tiradas das lavouras 
num prazo bem menor que 
há algumas safras.

Porém, o sistema de 
transporte e de recebimen-
to e armazenagem não 
acompanhou na mesma 
proporção o crescimento e 
o desenvolvimento do agro. 
Além dos prazos cada vez 
menores, a área destinada 
para a agricultura e a pro-
dutividade no Mato Grosso 
crescem a cada ano.

Se não bastasse essa 
disparidade, em anos como 
o atual, a chuva tem preju-
dicado a colheita e as cargas 
de soja estão vindo até os 
armazéns com mais umi-
dade, o que provoca atrasos 
na descarga e na secagem. 
Caminhões chegam a ficar 
dias parados para descarre-
gar e, assim, onde precisava 
de um caminhão, já são ne-
cessários dois.

Essa realidade está 
provocando falta de cami-
nhões em municípios pro-
dutores como Canarana e, 
hoje, o produtor olha para 
o céu esperando que o sol 
apareça e olha para a estra-
da esperando a chegada de 
um caminhão à sua lavoura 
para poder colher. Consecu-
tivamente, o valor dos fre-
tes, internamente e externa-
mente, tem aumentado em 
mais de 50%.

Mesmo com o aumen-
to do frete, esse dinheiro 
não fica no bolso do cami-
nhoneiro. Isso porque há 
alguns dias, o óleo diesel, 
assim como os demais com-
bustíveis, teve um dos maio-
res aumentos recentes. No 

Foto: Divulgação

Antes uma safra era feita, agora são duas no mínimo

CANARANA. Janela de colheita é menor e as toneladas são tiradas das lavouras num prazo também menor
ano, o diesel já acumula alta 
de quase 30%. Em Canara-
na, o combustível utilizado 
pelos caminhões chega a 
custar R$ 4,88 o litro.

Sidnei Weirich, diretor 
de logística da Cooperativa 
de Transportes Rodoviários 
de Mato Grosso (Cootromat), 
sediada em Canarana, que 
está atendendo 10 fazendas 
da região no transporte da 
safra, disse que o aumento 
dos combustíveis não in-
fluenciou no aumento dos 
preços dos fretes. O princi-
pal motivo é a demanda.

Se o frete subiu para 
o produtor, fica ainda mais 
evidente que o caminhonei-
ro não aumentou seu lucro, 
porque com filas em arma-
zéns e nos portos, o cami-
nhão faz menos viagens do 
que fazia antes. É prejuízo 
para o produtor, é prejuízo 
para o caminhoneiro.

“A gente está vivendo 
esse problema junto com o 
produtor. Os caminhões que 
normalmente deveriam dar 
conta de puxar para uma 
fazenda, está sendo pouco, 
porque está demorando a 
descarga. Assim, onde preci-

sava de um caminhão, ago-
ra precisa de dois, porque 
um chega a ficar dias na fila 
para descarregar”, disse.

No frete interno em 
Canarana, em uma fazen-
da onde o produtor pagava 
R$ 2 para transportar a saca 
da sua lavoura até o arma-
zém, ele agora está pagando 
R$ 2,50, aumento de 25% e 
mesmo assim não encontra 
caminhão. “No desespero a 
gente oferece até mais, mas 
não tem caminhão. A colhei-
ta está atrasada, a soja está 
passando do ponto e o plan-
tio do milho está atrasado. 
O prejuízo é grande”, disse o 
agricultor.

Para fora do município, 
o aumento do frete foi ainda 
maior. Conforme a Cootro-
mat, a tonelada de Canarana 
para Uberaba-MG, antes da 
safra custava R$ 160 e agora 
subiu para R$ 223, aumento 
de quase 40%. Para Santos, 
o valor foi de R$ 245 para R$ 
295 (20%), para Paranaguá 
de R$ 245 para R$ 300 (22%) 
e para São Simão-GO de R$ 
120 para R$ 185 (54%). O ce-
nário nesta safra deixa ainda 
mais claro que, além da por-

teira para dentro com inves-
timento em tecnologia para 
fazer duas safras, o produtor 
precisa estar atento ao que 
acontece da porteira para 
fora, seja na estrutura do ar-

DA REPORTAGEM

Uma das novidades 
para a declaração deste ano 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física, a ampliação da 
declaração pré-preenchida, 
baseia-se em informações 
declaradas por terceiros em 
outros documentos enviados 
ao Fisco. Com base no cruza-
mento de dados, a Receita 
Federal elabora um formulá-
rio com informações inseri-
das que dispensa o cidadão 
da tarefa de inserir manual-
mente os dados na declara-
ção.

Ao todo, três fontes de 
informação são usadas: a De-
claração do Imposto de Ren-
da Retido na Fonte (Dirf), a 
Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob) e Declaração de Ser-
viços Médicos (DMED). 

Cabe ao contribuinte 
apenas verificar os dados e 

DA REPORTAGEM

As chuvas registradas 
em trechos da BR-158, entre 
Ribeirão Cascalheira e Serra 
Nova Dourada, na região nor-
te do Araguaia, têm deixado 
os motoristas ilhados devido 
aos atoleiros. São 127 km de 
estrada.

Os motoristas relataram 
que estão sofrendo com ato-
leiros há, pelo menos, 15 dias. 
Para tentar seguir viagem, 
eles buscam rotas alternati-
vas. Uma delas é a MT-433. No 
entanto, a situação do desvio 
também é ruim.

Em nota, o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) infor-
mou que mantem equipes 
trabalhando na BR-158 para 

DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) divulgou o 
resultado consolidado da 
execução do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR) em 2020. Fo-
ram aplicados R$ 881 milhões 
em subvenção ao prêmio, o 
que permitiu apoiar a con-
tratação de 193.470 apólices 
de seguro rural. Essas apóli-
ces foram contratadas pelos 
produtores rurais em todas 
as regiões do país e totaliza-
ram 13,7 milhões de hectares 
segurados. Já o valor total se-
gurado por essas apólices re-
presentou a importância de 
R$ 45,7 bilhões.

A Ministra Tereza Cristi-
na comemorou o expressivo 
crescimento das contrata-
ções em 2020 e destacou a 
necessidade de consolidar o 
seguro rural como uma das 
principais ferramentas de 
gestão de risco disponíveis 
para o produtor. “No ano pas-
sado, foi possível alcançar um 
patamar importante para o 
seguro rural. Em 2019, o PSR 

atendia cerca de 42 mil pro-
dutores, e em 2020 consegui-
mos apoiar 105 mil produto-
res”, aponta a ministra.

“Considerando os su-
cessivos problemas climáti-
cos observados nos últimos 
anos, cada vez mais severos, 
o produtor rural não deve-
ria plantar sem a proteção 
do seguro e seguindo as re-
comendações do Zarc. Ape-
nas em 2020 as seguradoras 
pagaram em indenizações 
aos produtores aproxima-
damente R$ 2,5 bilhões, isso 
demonstra a efetividade do 
seguro”, avalia   o diretor do 
Departamento de Gestão de 
Riscos do Mapa, Pedro Loyo-
la.

O relatório publicado 
apresenta informações deta-
lhadas sobre a execução do 
PSR em 2020, com destaque 
para as principais atividades. 
Para o próximo ano, está pre-
visto o recurso de R$ 1 bilhão 
para o Programa, que depen-
de ainda de aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2020, em 
tramitação no Congresso Na-
cional.

Dados médicos e imobiliários ajudam a abastecer
Receita Federal 

Soja fica parada em caminhões por causa de atoleiros Seguro rural: cresceu mais que o dobro no ano passado

IMPOSTO DE RENDA

Fisco usa declarações de terceiros
para documento pré-preenchido

TRECHO DE 127 KM

Chuvas e rodovia sem asfalto 
deixam caminhoneiros ilhados

SEGURO RURAL

Contratação de apólices
mais que dobrou em 2020

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

manter a trafegabilidade, mas 
que o excesso de chuvas atra-
palha os trabalhos. Segun-
do o departamento, não há 
previsão de asfaltar o trecho, 
pois ele passa dentro de uma 
reserva indígena e o governo 
não tem as licenças necessá-
rias.

Sobre a MT-433, o gover-
no diz que ela foi federaliza-
da para ser usada como uma 
nova rota da BR-158 e que, por 
isso, a responsabilidade pela 
manutenção é do governo fe-
deral. 

Durante o período de 
chuvas, alguns motoristas se 
arriscam passar pelo local. 
Já outros acabam tendo que 
passar a noite dentro do ve-
ículo até que a situação seja 
controlada.

mazém que ele faz contrato 
para entregar sua soja, bem 
como, traz a necessidade 
de fazer contrato antecipa-
do para garantir caminhões 
para puxar sua safra.

confirmar o envio da decla-
ração ou corrigir e comple-
mentar informações, se ne-
cessário.

Por meio da Dirf, a Re-
ceita tem acesso às fontes 
de renda do trabalhador com 
carteira assinada. O docu-
mento é obrigatório para to-
das as pessoas físicas e jurídi-
cas que fizeram pagamentos 
com retenção na fonte de Im-
posto de Renda, de contribui-
ções sociais, do Programa de 
Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social 
(Cofins).

A Dirf também deve ser 
entregue por quem não re-
teve Imposto de Renda em 
três situações: pagamento, 
crédito ou remessa a pessoas 
físicas ou jurídicas residentes 
no exterior; candidatos a car-
gos eletivos, inclusive vices e 
suplentes; e organizações na-
cionais ou regionais que ad-

ministram esportes olímpi-
cos. A declaração tem como 
objetivo evitar a sonegação 
ao informar valores retidos. 

As micro e pequenas empre-
sas integrantes do Simples 
Nacional estão dispensadas 
de emitir o documento.
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FAZENDA SÃO JUDAS TADEU. Proprietário: Zaercio Fagun-
des Gouveia, Cpf: 758.392966-00, Marcia Biagini Almeida 
Gouveia, CPF: 533.118.251-87. Torna Publico Que Requereu A 
Secretaria De Estado Do Meio Ambiente – Sema. Lac- Licencia 
Por Adesão E Compromisso. Licenciamento Lp,Li,Lo, Secagem 
E Armazem De Cereais, O Ponto Esta Zona Rural, Municipio De 
Santa Cruz Do Xingu-Mt, Cp: 78.664-000, Sob As Coordendas 
Lat.:10°17’56’’s E Long.: 52°36’16’’o. Resp. Tec. Eng. Florestal 
Fabiana De Rezende. 66-98412-7830 Global Engenharia Flo-
restal.

FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – FUVATES

CNPJ: 04.008.342/009-66
A Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – FU-
VATES, inscrita no CNPJ no 04.008.342/009-66, torna público que requer à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a responsabilidade e 
mudança de titularidade da Licença de Instalação nº 71542/2020 – Processo 
nº 635811/2019, atualmente vinculada a Prefeitura Municipal de Nova Mutum 
inscrita no CNPJ no 24.772.162/0001-06.

FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – FUVATES

CNPJ: 04.008.342/009-66
A Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – FU-
VATES, inscrita no CNPJ no 04.008.342/009-66, torna público que requer à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença de Operação 
(Processo nº 635811/2019), para Laboratório de análises físico químicas e 
biológicas, localizado na MT-223, Parque Tecnológico de Nova Mutum/MT.

VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, CNPJ 13.135.663/0001-65, 
torna público que requer junto à SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso 
- LAC, para uma unidade de Secagem e Armazenamento de Grãos, com área 
total construída de 1.620,95 m², construída em área denominada Fazenda 
Fiorese I, localizada na zona rural do Município Feliz Natal/MT.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 18/03/2021, às 08H00, 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUNDO MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-
-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto 
da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 04 de março de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 004/2021, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA-
MENTAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS SECRETÁRIAS 
DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA”. Reaberto prazo de acolhimento de propostas, utilizada a Súmula 
473 STF, retornado os atos até esta nova publicação. Ficando marcada nova 
sessão pública para às 10h00min (horário de Brasília) do dia 17 de março de 
2021. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 16/03/2021 
através do site www.bll.org.br. Peixoto de Azevedo 04 de março de 2021.

Natália Fernandes da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 046/2020

Formalizada Através Do Processo Administrativo Nº 243/2020 - 
Pregão Eletrônico N. 046/2020 – Prefeitura Municipal De Barra Do Garças 
– Mt. 1. Visto. 2. Observou-Se A Necessidade Apresentada Pela Secretaria 
Municipal De Saúde Para Adesão À Ata De Registro De Preços Supracita-
da, Oriunda Do Processo Licitatório Na Modalidade De Pregão Presencial 
N. 046/2020 - Prefeitura Municipal De Barra Do Garças – Mt, Objeto: “Regis-
tro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Ambulância Tipo A Para 
Atender A Secretaria Municipal De Saúde, De Acordo Com As Descrições E 
Especificações Do Termo De Referência – (Anexo I).”. 3. Verificou-Se Ainda, 
Que A Secretaria Solicitante Pleiteia Que Seja Aderidos A Ata, Sendo A Ade-
são De 01 (Uma) Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão. Veículo 
Furgão Original De Fábrica, 0 Km, Adap. P/ Amb Simples Remoção. 4. Forma-
lizada Coleta De Preços, Comprovou-Se A Vantajosidade E Cumprimento Dos 
Requisitos Legais, Uma Vez Que A Arp Se Encontra Vigente, À Administração 
Autorizou A Adesão E O Fornecedor Também Concordou Com A Pretendida 
Adesão, Através De Termo De Anuência. 5. A Procuradoria Geral Do Municí-
pio Emitiu Parecer Favorável À Adesão. 6. Desse Modo Autorizo A Adesão, 
Da Ata De Registro De Preços N. 046/2020/ Prefeitura Municipal De Barra 
Do Garças – Mt. 7. Publica-Se E Cumpra-Se. 8. Empenhem-Se Os Recursos 
Necessários.Tabaporã/Mt, Em 04 De Março De 2021.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 
Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que após a 
análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 
conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, 
Inciso I da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO a favor da contratação da empresa SERGIO LUIZ PEREIRA 
NOGUEIRA inscrita no CNPJ n° 37.456.282/0001-45, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para elaboração de serviço de 
Topografia, levantamento Planaltimétrico, Georreferenciamento e 
elaboração de peças técnicas para elaboração de projeto de engenharia 
completo da revitalização do Pavimento da avenida Colonizador José 
Bianchini no Município de Marcelândia - MT, perfazendo o valor total da 
contratação em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). P U B L I Q U E – 
S E. Marcelândia/MT, 04 de março de 2021.

Celso Luiz Padovani

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 

Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna 

público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 

Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 001/2021, 

Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 

Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de 

Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 

123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 04 de Janeiro 

de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 

Eventual Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas 

secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações 

constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a partir das 08:00h 

do dia 05/03/2021, a abertura de propostas será realizada dia 17/03/2021, 

às 08:00 horas, a sessão de disputa, 17/03/2021, às 09h30min, horário de 

Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 

www.bll .org.br. O edital poderá ser obtido através do site 

www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba LICITAÇÕES e 

a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 

licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 

Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 

Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-2000 

e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Ipiranga do Norte-MT, 04 de Março de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

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 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em 
exercício, PASCOAL ALBERTON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados 
através da Lei n° 8.666/1993 e alterações.

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Licitação n°: 001/2021
b) Modalidade: Pregão Presencial
c) Data da Homologação: 03/03/2021
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES MÉDICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, 
PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS.
e) Fornecedores e Itens Vencedores:

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 03 de março de 2021.

________________________________________
PASCOAL ALBERTON
PRESIDENTE DO CISVP

IRRIGAR ENGENHARIA E IRRIGAÇÃO LTDA, CNPJ: 
15.255.424/0001-74, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP) e de Instalação (LI), das atividades 
de: 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especifi-
cadas anteriormente; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 42.22-7-
02 - Obras de irrigação. Endereço: Rua 05, S/N, 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 CORREÇÃO NO AVISO LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 011/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que a data correta para realização do “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” é 18 de março de 2021 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal. 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, 04 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 012/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 19 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA EM 
ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
027/2021, 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, 04 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

A goleada do São Pau-
lo por 4 a 0 sobre a Inter de 
Limeira, na última quarta-
-feira, pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista, já 
teve um pouco mais a cara 
de Hernán Crespo e algu-
mas gratas surpresas para o 
treinador. O começo de jogo 
são-paulino foi animador.

Com apenas cinco mi-
nutos, Gabriel Sara abriu o 
placar em uma jogada que 
deve ser trabalhada por Cres-
po nos treinos. O que leva a 
crer que foi um lance pedido 
pelo treinador foi a fala de Pa-
blo após o jogo.

O atacante afirmou que 
“o time jogou do jeito que ele 
(Crespo) quer, com toques 
rápidos, um time totalmente 
vertical”. E o primeiro gol foi 
justamente assim: Pablo saiu 
da área para receber a bola 
na lateral direita, Igor Vinicius 
passou nas costas do compa-
nheiro e recebeu um passe 
de calcanhar. Ele cruzou ras-
teiro e Luciano chutou na tra-
ve. A bola sobrou para Gabriel 
Sara fazer o gol.

O início do segundo 

SÃO PAULO

Crespo mostra a sua
cara, roda elenco e 
tem gratas surpresas

Rojas comemora gol pelo São Paulo 

tempo animou. O Tricolor 
fez pressão e teve duas boas 
oportunidades. Aos 16, Pablo 
confirmou a expectativa e fez 
o segundo do São Paulo na 
partida.

Crespo fez experiências. 
O primeiro testado foi Rodri-
go Nestor. Logo depois, foi a 
vez da entrada de Joao Rojas, 
depois de ficar mais de dois 
anos longe do futebol devido 
a duas cirurgias no joelho.

No entanto, o jogador 
parecia estar jogando há 
muito tempo. Rojas não se in-
timidou com a marcação e foi 
para cima, utilizando o drible, 
sua principal característica. 
No terceiro gol, a jogada foi 
inteira dele. O atacante rece-
beu na ponta direita, driblou 
o marcador e chutou para o 
gol. Luciano se esticou e co-
locou a bola na rede.

Mas Rojas queria o seu 
gol, o que seria uma coroa-
ção por todas as dificuldades 
vividas nos últimos dois anos. 
Aos 46 minutos, pênalti duvi-
doso para o São Paulo. Ele pe-
diu a bola para realizar a co-
brança, bateu e marcou. No 
sábado, às 18h, tem clássico 
contra o Santos, no Morumbi.

FMF altera jogos da 2ª rodada
DA REPORTAGEM

Atendendo às normati-
vas do novo decreto divulga-
do pelo Governo do Estado, 
a Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMFMT) divulgou 
nesta semana a Portaria nº 
001/2021 com as alterações 
dos horários e datas da segun-
da rodada do Estadual 2021.

Nesta sexta (5), o Operá-
rio-VG recebe o União Rondo-
nópolis na Arena Pantanal, às 
17h. Anteriormente, a partida 
estava marcada para às 19h, 
no Estádio Dito Souza, no Cris-
to Rei, em Várzea Grande. No 
sábado (6), Sinop e Cuiabá, an-
tes agendado para às 15h, será 
realizado às 9h, no Estádio Gi-
gante do Norte, na Capital do 
Nortão.

No domingo (7), mais 
dois jogos: o clássico Luver-
dense e Nova Mutum sai das 
17h e vai para às 9h. No mes-
mo horário, Ação/Santo Antô-
nio e Dom Bosco jogam nor-
malmente na Arena Pantanal, 
sem qualquer alteração na ta-
bela. Fechando a rodada, o Po-
coné recebe o Grêmio Sorriso 
na segunda-feira (8), às 16h, no 
Estádio Dito Souza, em Várzea 
Grande. A partida não havia 
confirmação de horário e local 
definido.

A FMF também infor-
mou que as datas, horários e 
locais da terceira rodada serão 
alterados em momento opor-
tuno.

Com uma rodada reali-
zada até o momento, Cuiabá 
lidera o campeonato com três 
pontos, junto com Grêmio 
Sorriso, Operário-VG e Nova 
Mutum; União Rondonópolis 
e Luverdense estão na 5ª e 6ª 
posições com um ponto. Zera-
dos na tabela estão Dom Bos-
co, Ação/Santo Antônio, Sinop 
e Poconé.

CONTRATAÇÃO
E RETORNO

Com a presença do Cuia-
bá na elite nacional, o clube 
busca contratações de peso, 
que podem inclusive estrear 
no próprio Estadual. O primei-
ro grande reforço é do golei-
ro Walter, ex-Corinthians. Na 
equipe paulista, o arqueiro era 
reserva do – muitas vezes – 
contestado ídolo Cássio, tendo 

ADEQUAÇÃO AO DECRETO. Partidas ocorrerão de sexta à segunda-feira em novos horários

Foto: Divulgação

Foto: Rubens ChiRi

Operário recebe hoje o União, em VG

VF-21 terá cores da bandeira da Rússia, novo patrocinador da escuderia americana 

tido algumas oportunidades 
entre os titulares em alguns 
momentos, porém, em busca 
de maior sequência, o jogador 
decidiu aceitar a proposta do 
Dourado para a disputa da Sé-
rie A deste ano. O goleiro de 33 
anos chega por empréstimo 
até o final desta temporada. 
Walter nasceu em Jaú/SP, pas-

sou por diversos times do inte-
rior paulista, como XV de Jaú, 
Noroeste e União Barbarense, 
onde ganhou destaque. Em 
2013, foi para o Corinthians, 
participando de 91 partidas, 
com 73 gols sofridos, uma 
média de 0,8 gol/jogo. Com o 
Corinthians, Walter participou 
dos títulos brasileiros de 2015 e 

2017, estaduais de 2017, 2018 e 
2019, além da Recopa 2013.

Quem também retorna 
ao Cuiabá é o lateral-direito 
Lucas Ramon. O jogador re-
novou seu empréstimo junto 
ao Red Bull Bragantino e teve 
destaque na última tempora-
da. O jogador de 26 anos reali-
zou 29 jogos pelo Dourado (25 

pela Série B, 3 pela Copa do 
Brasil e 1 na Copa Verde).

No início do Campeona-
to Brasileiro, ele estava como 
suplente do lateral Hayner, po-
rém com a saída do mesmo, 
Ramon se tornou titular na 
campanha do acesso à Série 
A, com alta regularidade na 
equipe.

FÓRMULA 1

Haas apresenta carro para a
temporada com Mick Schumacher

COPA DO BRASIL

Grêmio e Palmeiras fazem
vestibular pré-decisão
DA REPORTAGEM

Lembre-se de que o jogo 
anterior à final da Libertado-
res foi Palmeiras 1x1 Vasco, 
primeiro gol de Breno Lopes 
pelo clube do Parque Antarc-
tica. Na hora de definir quem 
deveria ser substituto no se-
gundo tempo, Abel Ferreira 
não pensou em Willian, a op-
ção mais óbvia. Pensou em 
quem tinha confiança, esta-
va mostrando mais evolução: 
Breno Lopes.

Pode ser o caso de Ga-

DA REPORTAGEM

A quinta (4) foi o dia da 
Haas apresentar o seu car-
ro para a temporada 2021 da 
Fórmula 1. Com as cores da 
bandeira do país do patroci-
nador (a russa Uralkali), a es-
cuderia americana divulgou 
em seu site oficial o modelo 
VF-21 que terá no cockpit os 
estreantes Mick Schumacher 
(filho da lenda Michael Schu-
macher) e Nikita Mazepin, 
este filho do dono da nova 
parceira da equipe. O brasi-
leiro Pietro Fittipaldi será o 
piloto de testes.

Nona colocada no Mun-
dial de Construtores em 
2020, a Haas contava desde 
2017 com o francês Romain 
Grosjean e o dinamarquês 
Kevin Magnussen. O quin-
to lugar em 2018 (que teve 
Grosjean obtendo o melhor 
resultado em prova, a quarta 
posição em Silverstone) foi o 
desempenho mais destaca-
do da escuderia, que estreou 
na temporada de 2016 na 
Fórmula 1.

briel Silva. Autor de seu pri-
meiro gol pelo Palmeiras den-
tro da Neo Química Arena, ele 
é visto como esperança desde 
o final de 2019, quando fez 
parte do time vice-campeão 
brasileiro sub-20.

Muita gente pensou 
em Gabriel Silva pelo lado do 
campo e Willian centralizado. 
Foi o contrário. Gabriel Sil-
va foi o centroavante, Willian 
aberto pela esquerda. O Pal-
meiras terminou o clássico 
com nove jogadores das divi-
sões de base, incrível para um 

clube que não tinha tradição 
de revelar jogadores. Gabriel 
Silva é quem pede passagem 
para ser escalado na decisão 
da Copa do Brasil – não desde 
o início.

O Grêmio tem Vander-
son. Por mais que todo mun-
do pense em Ferreirinha, que 
poderá ser escalado por Rena-
to, quem tem mostrado fute-
bol acima do titular é Vander-
son. 

Victor Ferraz não está 
em bom momento físico. Van-
derson voa.

Todo o jogo dos reservas 
do Grêmio contra o Brasil de 
Pelotas se baseou no lado di-
reito, com Gui Azevedo e, prin-
cipalmente, Vanderson, autor 
de um passe para gol.

Ferreirinha é ótimo, co-
meçou bem a partida, mos-
trou que pode ser útil desde o 
início das partidas, mas a ex-
pulsão tirou seu protagonis-
mo na vitória por 4x1. 

Pelo vestibular da quar-
ta-feira, Vanderson e Gabriel 
Silva podem aparecer durante 
a final da Copa do Brasil.

Foto: atahiDe Melo/oe
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DA REPORTAGEM
Só Notícias

Uma violenta colisão 
frontal entre duas caminhone-
tes S-10, uma branca e outra 
preta, aconteceu na noite de 
quarta (3) na BR-163, saída de 
Guarantã do Norte rumo ao 
Pará. O motorista da S-10 bran-
ca, Dilson Rodrigues Chaves, 61 
anos, não resistiu aos ferimen-
tos e morreu enquanto estava 
sendo socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros. O motorista da S-10 
preta também ficou ferido, foi 
socorrido por populares e en-
caminhado para atendimento 

Acidente envolveu duas caminhonetes S-10 

Foto: Divulgação

médico. Não há informações do 
atual estado de saúde.

A versão apurada é que 
as caminhonetes trafegavam 
em sentidos opostos quando 
houve a colisão frontal. A S-10 
preta acabou saindo da pista e 
se chocou contra um caminhão 
que estava estacionado às mar-
gens da via. 

A colisão foi tão forte que 
a S-10 branca teve a lateral e 
eixo dianteiro arrancados, além 
de diversas danificações. A ou-
tra caminhonete ficou com a 
parte frontal destruída e tam-
bém teve um eixo quebrado ao 
atingir o caminhão.

Bombeiros aplicam multas de R$ 
10 mi por desmatamento ilegal
DA REPORTAGEM

Agentes de fiscalização 
do Corpo de Bombeiros de 
Mato Grosso, Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema) e Força Nacional de 
Segurança Pública iniciaram 
um ciclo de atuação que re-
sultou na aplicação de R$ 
10.493.846 em multas aos 
responsáveis pela destruição 
da vegetação durante todo o 
mês de fevereiro. 

As ações de combate 
ao desmatamento flores-
tal por uso irregular do fogo 
continuam na mira das fis-
calizações realizadas periodi-
camente pela força-tarefa de 
Mato Grosso.

Com o uso recursos tec-
nológicos, as equipes de mi-
litares que atuam no moni-
toramento identificaram em 
imagens via satélite, na uma 
devastação de aproximada-
mente 9 mil hectares na re-
gião Oeste e no Araguaia.

Segundo os agentes 
militares de fiscalização, boa 
parte da destruição desta ve-
getação foi ocasionada por 
produtores rurais que utiliza-
ram o fogo com objetivo de 
limpeza das áreas para esta-
belecimento de lavoura ou 
pecuária, mas sem autoriza-
ção da Sema-MT.

A aplicação de multas 
por danos causados à natu-
reza também é competência 
CBM-MT. 

A Lei Complementar n° 
639, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa e sanciona-
da pelo governador Mauro 
Mendes, alterou o Código 
Estadual do Meio Ambiente 
em vigência e atribuiu essa 
função para que o órgão con-

tribua ainda mais no comba-
te aos desastres ambientais 
cometidos.

Desta forma, o Corpo de 
Bombeiros, que já contribuía 
para sanar problemas am-
bientais, passou a ter com-
petência para lavrar auto de 
infração ambiental em cir-
cunstâncias que envolvam 
queimadas ilegais, incêndios 
florestais e transporte de pro-
dutos perigosos, tóxicos ou 
nocivos à saúde.

O comandante-geral 
dos Bombeiros, Alessandro 
Borges, destacou que os tra-
balhos das forças são resul-
tado dos investimentos do 
Governo do Estado, que tem 
trabalhando para estrutu-
rar seus órgãos de proteção 
ambiental para que possam 
atuar em todas as regiões do 
estado.

A força-tarefa de fisca-
lização faz parte do Plano de 
Operações para a Temporada 
de Incêndios Florestais (PO-
TIF 2021) e tem o objetivo de 
posicionar equipes de milita-
res para identificar áreas que 
sofreram desmatamento 
ocasionado pelos incêndios 
florestais e autuar infratores.

Os ciclos de operações 
são coordenados pelo Bata-
lhão de Emergências Am-
bientas (BEA) e contam com 
apoio da FNS que acompa-
nha os militares no campo 
durante fiscalização das áre-
as florestais que foram des-
truídas para garantir a segu-
rança dos agentes na missão. 
As ações permanecem ativas 
ao longo do ano, com equi-
pes designadas em locais 
definidos de acordo com a 
incidência dos alertas mais 
recentes de queimadas irre-

Foto: Marcos vergueiro

Ações seguem na mira das fiscalizações periódicas 

OESTE E ARAGUAIA. Uso irregular do fogo no desmatamento continua na mira das fiscalizações

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Itaúba 
promove um novo Processo 
Seletivo para selecionar pro-
fissionais de níveis médio/
técnico e superior, em cará-
ter temporário, para suprir a 
necessidade do quadro de 
funcionários do município.

Há vagas nos cargos 
de Apoio Administrativo 
Educacional TDI classe B 
(10), Enfermeiro, Fisiotera-
peuta (1), Fonoaudiólogo (1), 
Nutricionista (1), Odontólo-
go (1), Professor Magistério, 
Professor Superior em Li-
cenciatura Plena, Pedago-
gia (5), Químico (1), Técnico 
em Radiologia (1) e Técnico 
em Enfermagem (2).

Os contratados que se 
enquadram nos requisitos 
terão remuneração de R$ 
1.342,81 a R$ 6.597,42, cor-
respondente a jornada de 
trabalho de 30 a 40 horas 
semanais.

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O ator e comunicador 
Renan Dimuriez, 58 anos, 
morreu em um hospital em 
Sorriso, onde estava há cerca 
de 35 dias. Atualmente, era 
agente de comunicação e 
coordenador de Cultura em 
Guarantã do Norte. O prefei-
to Érico Stevan Gonçalves de-
cretou luto oficial de três dias 
no município.

Segundo uma irmã de 
Renan, ele contraiu Covid-19 
há cerca de cinco meses, teve 

Inscrições estão abertas até dia 8 

ITAÚBA

Prefeitura realiza Processo
Seletivo com 23 vagas

GUARANTÃ DO NORTE

Motorista morre e 
outro fica ferido em 
colisão de frente

LUTO NAS ARTES

Ator e comunicador Renan Dimuriez morre
vítima de complicações de Covid-19

Foto: Divulgação

complicações, ficou com a 
imunidade baixa, insuficiên-
cia respiratória e outras se-
quelas. Após exame, foi cons-
tatado comprometimento 
pulmonar. Ele foi internado 
em Sorriso e também con-
traiu pneumonia, sendo en-
caminhado à Unidade de Te-
rapia Intensiva e não resistiu.

Dimuriez é uma das fi-
guras mais conhecidas no 
meio cultural em Mato Gros-
so. 

Ator teatral, também 
produziu diversas peças. Ide-
alizou também festivais cul-

As inscrições podem 
ser realizadas até às 23h59 
do dia 8 de março por meio 
do endereço eletrônico ht-
tps://www.metodoesoluco-
es.com.br/informacoes/44/. 
O pedido de participação 
possui taxa no valor de R$ 
50 a R$ 80.

Como forma de classi-
ficação, este Processo Sele-
tivo é composto por provas 
objetivas com duração de 
três horas e títulos. A pri-
meira etapa está prevista 
para ocorrer no dia 21 de 
março. As provas são forma-
das pelas matérias de lín-
gua portuguesa, matemáti-
ca, conhecimentos gerais e 
conhecimentos específicos.

O Processo Seletivo 
tem validade de um ano a 
contar da data da publica-
ção da homologação do seu 
resultado, prorrogável, uma 
vez por igual período, a cri-
tério da autoridade compe-
tente.

turais em Guarantã, Colíder, 
Alta Floresta e demais cida-
des da região Norte.

Na década de 90, che-
gou a fazer um documentá-
rio sobre Guarantã e escreveu 
uma novela regional, com 
título de “Laços e Abraços”. 
À época, no entanto, as fitas 
VHS com as filmagens foram 
destruídas por um incêndio. 

Ainda chegou a atuar 
em programas de rádio e TV. 
Em 2020, foi candidato a ve-
reador, ficando como suplen-
te.

“Exímio comunicador, 

ator teatral por excelência, 
sua presença no comando de 
qualquer evento era garan-
tia de animação e sucesso, 
mestre do teatro por natu-
reza, apaixonado pela cultu-
ra, amante da vida simples 
do campo, encantado com 
seus animais de modo espe-
cial com suas aves, uma voz 
que foi uma dádiva Divinal. 
Dimuriez deixa em Guarantã 
do Norte e no estado de Mato 
Grosso uma lacuna que ja-
mais será preenchida”, expôs 
a prefeitura de Guarantã em 
nota.

gulares.
O CBMMT e demais for-

ças que exercem as ações de 

combate e controle ao des-
matamento ilegal ocasiona-
das pela exploração florestal 

e incêndios florestais no Es-
tado estão atentos e seguem 
monitoramento constante-

mente as queimadas e in-
cêndios florestais em Mato 
Grosso.
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Curso vai ajudar a implementar
o Sistema Municipal de Cultura
DA REPORTAGEM

Estão abertas até a pró-
xima segunda-feira (8) as 
inscrições para a capacitação 
online de Implementação do 
Sistema Municipal de Cul-
tura. Aprovado no edital MT 
Nascentes da Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel-MT), o curso é 
direcionado a gestores mu-
nicipais de cultura dos mu-
nicípios mato-grossenses e 
terá início no dia 12 de março.

Com duração de cin-
co semanas, composta por 
quatro módulos mais uma 
semana de consultoria, o 
objetivo da capacitação é 
orientar os gestores públicos 
sobre a execução e imple-
mentação dos componentes 
do plano de trabalho do Sis-
tema Municipal de Cultura. 
Cada um dos 141 municípios 
mato-grossenses terá direito 
a duas vagas.

A base de ensino será 
focada na prática com conte-
údos sobre a adesão ao acor-
do de cooperação federativa, 
cadastro na plataforma do 
Sistema Nacional de Cultura 
(SNC), legislações vigentes, 
fundos de financiamento 
à cultura e elaboração do 
Plano Municipal de Cultura, 
dentre outros. A capacitação 
contribuirá para a evolução 
das políticas de cultura do 
estado.

E vale o alerta: segun-
do os dados publicados em 
fevereiro, somente 66 mu-
nicípios de Mato Grosso efe-
tuaram a adesão ao Sistema 
Nacional de Cultura. Isso sig-
nifica que o restante – um to-
tal de 75 municípios – ainda 
não implementou políticas 
culturais sistematizadas e 
alinhadas aos sistemas esta-
dual e federal de cultura.

De acordo com a co-
ordenadora do curso, Silvia 
Machado, a capacitação on-
line se configura como uma 
grande oportunidade de 
aprendizagem para os ges-
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tores neste período de restri-
ção à realização de eventos.

“É um momento que 
pode ser aproveitado para a 
implementação o Sistema 
Municipal de Cultura e assim 

concretizar o CPF da Cultura 
(Conselho, 

Plano e Fundo) em todo 
o estado. As políticas públi-
cas asseguradas em legisla-
ção são fundamentais para 

a evolução contínua os diver-
sos segmentos culturais do 
município”, defende Sílvia, 
que foi diretora de cultura de 
Juína e possui formação e ex-
periência no assunto.

As inscrições seguem 
até dia 8 de março, e mais 
informações podem ser obti-
das pelo telefone (66) 99206-
4192 ou pelo e-mail curso.sis-
temadecultura@gmail.com.


