
PRODUTORES DE SOJA

Alerta em
Sorriso:
constantes e
fortes chuvas

Área cresce
e consolida
Querência
entre maiores

O prefeito de Sorriso, Ari Lafi n, 
percorreu trechos da malha 
vicinal de Sorriso para avaliar a 
situação de estradas e lavouras, 
que sofrem há dias com as cons-
tantes chuvas. O acompanhamen-
to in loco deste panorama ocorreu 
depois da reunião que abriu a 
agenda do dia e que teve como 
objetivo central a solicitação, à 
Coordenação de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec), de um parecer 
técnico para ofi cializar “Situação 
de Alerta” em Sorriso.     Página  - 3

Querência, na região Médio Ara-
guaia, está entre os 10 maiores 
produtores de soja do Brasil, re-
presentando por cerca de 1% da 
produção nacional da oleagino-
sa. Mas não é só pela soja que se 
destaca Querência. A cultura do 
milho já ocupa mais de 60% da 
área agricultável, o que já atrai 
indústrias do setor. A área de 
soja abrangeu mais de 400 mil 
hectares na safra 2020/21.
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ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

COPA DO BRASIL
Palmeiras
e Grêmio:
quem será
o campeão?

A fi nalíssima da Copa do 
Brasil 2020 será realizada neste 
domingo, às 17h. Em campo, 
o Grêmio buscando seu sexto 
título para empatar em número 
de conquistas com o Cruzeiro, 
enquanto o Palmeiras busca o 
tetracampeonato. A vantagem 
é dos paulistas, que venceram 
fora de casa por 1 a 0, com gol 
de Gustavo Gómez. Um empate 
dá a taça ao Verdão. O Tricolor 
precisa vencer para, no mínimo, 
levar a decisão aos pênaltis.
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ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

A desembargadora Helena Ramos, das Câmaras 
Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, negou 
um pedido da Associação de Supermercados de Mato 
Grosso para ampliar o horário de funcionamento dos 
estabelecimentos.                                                     Página -7

Supermercados tentam ampliar
horário, mas a Justiça negou
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Manhã Tarde Noite
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SÁBADO

EMPRESA VAI
ELABORAR UM
PLANO DE
MOBILIDADE

BOTELHO
ASSEGURA
APOIO AOS
PRODUTORES

HORTO FARÁ
DISTRIBUIÇÃO
DE MUDAS À
POPULAÇÃO

ANUNCIADA
VENDA DE
19 AVIÕES
AGRÍCOLAS

NOVA MUTUM LAMBARI D’OESTE L.R.VERDE MODELO IPANEMA
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A estrutura norte-americana é marcada pelo uso 
de mecanismos de negociação e pela lógica eco-
nômica e pragmática, em que celebrar acordos 
com o infrator é sem exceções, e em tese, a via 
mais benéfi ca para a sociedade

  

Em estreita semelhança ao Acor-
do de Colaboração Premiada no âm-
bito criminal, o Acordo de Leniência 
é, em síntese, o ajuste entre o órgão 
acusador e o agente privado infrator, 
ou infratores, para cooperação com 
as investigações e o processo admi-
nistrativo que identifi quem a autoria 
e materialidade de ilícitos em troca 
de certos benefícios defi nidos pela 
Lei n 12.846/2013.

Basicamente, a pessoa jurídica 
que celebra o Acordo se isenta de 
determinadas sanções que a ela 
seriam aplicáveis e a administração 
pública colhe dados, documentos, 
provas e informações que possam 
comprovar ou detectar práticas ilíci-
tas que, sem o ajuste, seriam prati-
camente inacessíveis.

Nessa perspectiva, diversas são 
as justifi cativas apresentadas para a 
instituição de um Programa de Le-
niência, especialmente a de permi-
tir que a autoridade investigadora 
competente tome conhecimento 
de uma prática ilegal que era, até 
então, parcial ou totalmente desco-
nhecida, possibilitando o início de 
uma investigação, ou, ao menos, o 
aprofundamento de uma já existen-
te que não possuía provas sufi cien-
tes para prosseguir.

Os ilícitos centrais dos Programas 
de Leniência são, a título exemplifi -
cativo, o cartel, a corrupção, a lava-
gem de dinheiro, crimes contra o 
mercado fi nanceiro e mercado de 
capitais, organização criminosa, en-
tre outros.

A introdução do Programa de Le-
niência se desenvolveu, inicialmente, 
no contexto do ordenamento jurídi-
co dos Estados Unidos, pelo qual o 
intento principal, além de diminuir a 
duração de eventuais processos ou 
aumentar o índice de condenações, 
era fomentar a mútua traição entre 
os integrantes de um mesmo ato ilí-
cito.

A estrutura norte-americana é 
marcada pelo uso de mecanismos 
de negociação e pela lógica econô-
mica e pragmática, em que celebrar 
acordos com o infrator é sem exce-
ções, e em tese, a via mais benéfi ca 
para a sociedade.

Contudo, a exploração do Progra-
ma de Leniência no Brasil deve ser 
examinada e adotada com a devida 
prudência, especialmente porque a 
importação de institutos internacio-
nais aplicados à justiça brasileira é 
evidentemente incerta, ante as par-
ticularidades do sistema jurídico na-
cional e das incompatibilidades entre 
os ordenamentos.

Por conseguinte, o Acordo deve 
ser comedidamente necessário e 
sufi ciente ao ilícito, nos termos do 
princípio da oportunidade regrada, 
em que o acordo é celebrado se efe-
tivamente preenchidas as condições, 
caso contrário, há perigo de efeitos 
consequentes e investigações e jul-
gamentos irregulares.

VINICIUS SEGATTO É ADVOGA-
DO

Acordo de leniência

Sem notifi cações
de que ela foi abduzida e, após algum 
tempo, recebe retorno, com a pessoa di-
zendo que não viu seus contatos por con-
ta do celular estar no silencioso.

Sei que é uma tarefa 
um tanto quanto comple-
xa gerenciar suas notifi ca-
ções de forma efi ciente, 
ativando o que é necessá-
rio e desativando o supér-
fl uo, mas o trabalho en-
volvido vale a pena, pela 
tranquilidade e pela efi -
ciência que se consegue 
com isso. É possível, inclu-
sive, personalizar notifi ca-
ções específi cas dentro de 
cada aplicativo, personali-

zando, por exemplo, o som de notifi cação 
de cada contato no WhatsApp, colocando 
para chamar a atenção apenas quem você 
precise responder com agilidade. Olhar 
essas confi gurações com calma pode mu-
dar de forma muito positiva sua rotina.

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!

Tratar todas as notifi cações da mesma forma, hoje em dia, pode 
ser um verdadeiro problema. Você acaba se incomodando com 
alertas completamente desnecessários ou perdendo avisos 
importantes. Vale muito a pena gastar um pouco de tempo e per-
sonalizar tudo conforme suas necessidades e preferências. Em 
linhas gerais não é algo que tem que ser refeito com frequência, 
e os resultados interferem diretamente em nosso bem-estar.

CLIC 
FINAL 

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

Nossos celulares deixaram, há muitos 
anos, de ser apenas aparelhos que fazem 
e recebem chamadas. Ganhando novas 
funções a cada dia eles passaram a ser 
verdadeiras estações 
de trabalho, estudo e 
lazer onde quer que 
estejamos. Isso, claro, 
é muito positivo, mas 
a sobrecarga de infor-
mações e notifi cações 
pode ser um verdadei-
ro problema.

Uma das opções, 
sem pensar e se des-
conectar do mundo 
tecnológico, é desati-
var as notifi cações, es-
pecialmente de aplicativos de pouca re-
levância, como redes sociais, para poder 
manter sua atenção no que realmente é 
importante sem ser incomodado. Nessa 
hora, porém, sempre fi ca a dúvida: e se 
chegar alguma notifi cação importante?

Para evitar confi gurações mais deta-
lhadas muita gente trata as notifi cações 
todas da mesma forma, desativando tudo 
quando não quer que nada incomode. Só 
que, nesse “pacote”, as notifi cações im-
portantes fi cam para trás. E isso pode ser 
um grande problema.

Não são raros os casos, por exemplo, 
em que você envia diversas mensagens 
para uma pessoa, liga, chega à conclusão 

VINICIUS SEGATTO

Levantamento revelou que as questões de inglês 
respondem pela maior desvantagem dos alunos da 
rede pública ante os das escolas privadas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), principal meio de 
ingresso na educação superior. Trata-se, portanto, de 
um gerador de desigualdade.

A análise mostra que estudantes de bom de-
sempenho das redes pública e particular têm notas 
semelhantes, por exemplo, em matemática. O mes-
mo não se dá, porém, com a língua inglesa. Quem 
acompanha o ensino dessa disciplina no país concor-
da que tanto estabelecimentos públicos como parti-
culares derrapam na tarefa. A diferença fundamental 
observada no Enem se deve ao aprendizado fora da 
escola.

São os jovens de famílias mais abonadas, afi nal, 
que em geral têm acesso aos cursos livres de idio-
mas —sem contar os intercâmbios culturais e outras 
opções. O conhecimento de inglês é uma forma im-
portante de inserção cultural e social, o que na maior 
parte dos casos motiva o investimento. No ensino re-
gular, as defi ciências são notórias. Critica-se o exces-
so de gramática; mais evidente é o despreparo dos 
professores.

Dados do Censo Escolar do MEC mostraram que 
quase metade dos docentes do ensino médio do país 
ministra disciplinas para as quais não tem formação 
específi ca. Parte integrante da dinâmica escolar há 
décadas, o ensino de língua inglesa foi fi xado como 
obrigatório pela Base Nacional Comum Curricular, de 
2017, documento que guia a elaboração de currículos.

A BNCC determina que o inglês entre na sala de 
aula a partir dos anos fi nais do ensino fundamental, 
quando os alunos têm, aproximadamente, de 11 a 14 
anos. Retirá-lo da avaliação do Enem seria uma saída 
enganosa. A disciplina não deixará de ser essencial na 
vida acadêmica por não ser mais objeto de avaliação 
prévia.

Uma eventual ausência do inglês como requisi-
to para ingresso no ensino superior na prática pas-
saria às universidades e faculdades a missão inglória 
de remediar as falhas na formação dos alunos. Pode-
-se prever que as mesmas desigualdades se eviden-
ciariam em uma etapa mais avançada. Obrigatório 
como deve ser, o aprendizado da língua inglesa pre-
cisa se dar na educação básica, em ampla escala. É 
desafi o do setor público encontrar meios de superar 
uma defi ciência tão decisiva contra o progresso dos 
estudantes.

Editorial

The book is not on the table

FALTA CONSCIÊNCIA
O deputado estadual Valmir Moretto, que 

por duas vezes foi infectado pela Covid, criti-
cou o comportamento da população neste mo-
mento de avanço da pandemia, o que resultou 
na publicação de decreto por parte do Governo 
com medidas duras de restrição. “Não é o de-
creto que vai mudar a atitude e o comporta-
mento das pessoas, é a consciência de cada 
cidadão. A população precisa contribuir”, 
afi rmou. Moretto, que viu a esposa e os fi lhos 
pegarem a doença e chegou a ser internado 
durante a reinfecção, em fevereiro, ainda ad-
mitiu: “Estou com muito medo desse vírus”.

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!

MÁ POLÍTICA
A aparente politização da pandemia entre 

os palácios Alencastro e Paiaguás precisa ser 
repudiada com veemência. Não é hora de briga 
política. Não é hora de intrigas. Não é hora de se 
pensar em eleições. Não é hora de mimimi. O que 
a população espera de seus homens públicos é a 
máxima responsabilidade, o máximo bom sen-
so, priorizando-se aquilo que realmente importa 
para que se freie essa doença mortal. Todo o mais 
é acessório e má política - já não basta o péssimo 
exemplo do tresloucado presidente da Repúbli-
ca? Portanto, foco senhores!

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Uma eventual ausência do inglês como 
requisito para ingresso no ensino supe-
rior na prática passaria às universidades 
e faculdades a missão inglória de reme-
diar as falhas na formação dos alunos

“ “ Uma mulher, 36 anos, é suspeita de matar o próprio marido e enterrar o 
corpo nos fundos de casa onde moravam, no Assentamento Jaguaribe, em 
União do Sul. Francisco da Silva, 48, levou um tiro na cabeça enquanto dor-
mia. Embora o crime tenha acontecido na madrugada do dia 19 de fevereiro, 
o corpo só foi encontrado na madrugada de quinta. Um homem e um ado-
lescente são suspeitos de ajudar na ocultação do cadáver. De acordo com o 
delegado Pablo Carneiro, além de enterrar o corpo do marido em uma cova 
de dois metros, a mulher colocou fogo na cama que ele estava e em alguns 
pertences pessoais.

Ranking dos Políticos - Facebook
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“Estado de alerta” por conta
das constantes e fortes chuvas
DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, e o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama), Marcelo 
Lincoln, percorreram junto 
com o conselheiro do Sindi-
cato Rural (e ex-presidente 
da instituição), Tiago Stefa-
nello, trechos da malha vici-
nal de Sorriso para avaliar a 
situação de estradas e lavou-
ras, que sofrem há dias com 
as constantes chuvas.

O acompanhamento in 
loco deste panorama ocorreu 
depois da reunião que abriu 
a agenda do dia e que teve 
como objetivo central a so-
licitação, à Coordenação de 
Proteção e Defesa Civil (Com-
pdec), de um parecer técnico 
para oficializar “Situação de 
Alerta” em Sorriso.

“Muito triste acompa-
nhar boa parte do trabalho 
de nossos produtores sendo 
perdido nas lavouras por con-
ta do excesso de água, ainda 
mais em um momento de 
extremo esforço destes bra-
vos cidadãos, que enfrentam 
toda a dificuldade imposta 
pela pandemia da Covid-19 
para desenvolver seu traba-
lho, força motriz da nossa 
economia, assim como da 
economia brasileira”, solidari-
za-se Ari.

A solicitação do prefei-

to foi prontamente atendida 
pelo responsável pela Com-
pdec, Fábio dos Santos, que, 
por meio do ofício n.º 032, co-
munica que “nos encontra-
mos a partir deste momento 
em Situação de Alerta, com 
possível evolução de danos e 
prejuízos”. Com base no do-
cumento, a Prefeitura emitiu 
o Decreto 481, em que institui 
o “Estado de Alerta” no Muni-
cípio.

MOBILIZAÇÃO
Pelo documento, todas 

as secretarias municipais per-
manecem mobilizadas para 
o atendimento de situações 
emergenciais que venham a 
eventualmente ocorrer. 

O sol que brinda o céu 
sorrisense hoje permitiu que 
as equipes da Secretaria de 
Transportes (Semtra) pudes-
sem avançar com o trabalho 
de recuperação de estradas 
vicinais danificadas pela chu-
va. 

Enquanto uma equipe 
continua o trabalho (que foi 
mantido mesmo com tem-
po úmido) na Estrada do Pau 
Oco, outra frente de trabalho 
teve início na região do As-
sentamento Jonas Pinheiro 
e outra na região do Vale do 
Verde.

“Estamos focados em 
contribuir de todas as formas 
possíveis para que o Arranca 

SORRISO. Monitoramento da situação tem sido intenso nos últimos dias
Foto: AssessoriA

Ari Lafin conferiu de perto situação das plantações

Município depende de investimentos em máquinas e 
orientação técnica 

Scheila quer que funcionários do SUaS sejam inclusos em 
grupo prioritário 

Ainda não há data definida para eleição suplementar em 
Torixoréu 

Foto: MAurício BArBAnt

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

O prefeito de Lambari 
D´Oeste, Marcelo Vitorazzi, o 
Marcelinho da Bem Star, so-
licitou ao primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
Eduardo Botelho, apoio para 
fomentar a agricultura fami-
liar da cidade. O deputado 
assegurou empenho junto a 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura Familiar e Assuntos 
Fundiários (Seaf) para viabili-
zar ações que atendam às rei-
vindicações e propiciem me-
lhores condições de trabalho 
aos pequenos produtores.

A garantia foi dada ao 
prefeito Vitorazzi durante 
reunião em Cuiabá. “Vamos 
fazer os encaminhamentos 
para dar condições de as fa-
mílias do campo a produzi-
rem mais, valorizando todo 
trabalho da agricultura fami-
liar”, disse o deputado.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A secretária de Assistên-
cia Social de Sinop e primei-
ra-dama de Sinop, Scheila 
Pedroso, esteve em Cuiabá 
para representar, como pre-
sidente, a Associação Para 
Desenvolvimento Social dos 
Municípios de Mato Grosso 
(APDM) na solicitação da in-
clusão dos trabalhadores do 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) como grupo 
prioritário na vacinação con-
tra a Covid-19. 

O ofício foi protocolado 
em conjunto com a presiden-
te do Colegiado Estadual de 
Gestores Municipais de Assis-
tência Social (Coegemas), Ju-
celia Ferro, ao presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Max Russi.

Vitorazzi explicou as di-
ficuldades econômicas do 
município e destacou que a 
receptividade de Botelho re-
ascende as esperanças dos 
trabalhadores que necessi-
tam de apoio para produzi-
rem. Ressaltou a necessidade 
de recursos para a aquisi-
ção de máquinas agrícolas e 
acompanhamento da produ-
ção por especialistas.

“Vemos que o nosso 
município está ficando para 
trás de outros municípios de-
vido à falta de incentivos para 
que o pequeno volte a produ-
zir. Precisamos de resfriado-
res de leite, tratores, roçado-
ras, grades, para alavancar o 
trabalho do pequeno produ-
tor. Provar para ele [produtor] 
que naquela terra se produ-
zir laranja, mandioca, limão, 
vai dar muito mais resultado 
do que ficar mexendo com 
gado”, detalhou o prefeito.

O SUAS contempla pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social ou situação 
de risco e segundo o Ministé-
rio da Cidadania, do Governo 
Federal, o Sistema tem como 
objetivo garantir a proteção 
social aos cidadãos, ou seja, 
apoio a indivíduos, famílias e 
à comunidade no enfrenta-
mento de suas dificuldades, 
por meio de serviços, benefí-
cios, programas e projetos.

No ofício, foi informado 
que a Assistência Social, atra-
vés do Decreto 10282/2020 do 
Governo Federal, foi reconhe-
cida como Serviço Público de 
atividade essencial e que os 
gestores da assistência social 
devem fazer parte do Comitê 
de Gestão de Enfrentamento 
ao Covid-19, definindo os ser-
viços públicos e as atividades 
essenciais.

LAMBARI D’OESTE

Botelho assegura apoio
para pequenos produtores

SINOP

Primeira-dama pede pela inclusão de
trabalhadores no grupo prioritário

DA REPORTAGEM

Em razão da pandemia, 
a Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso decidiu suspender 
por tempo indeterminado a 
eleição suplementar em To-
rixoréu, prevista para o dia 11 
de abril. A orientação do pre-
sidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso, 
Gilberto Giraldelli, aos dois 
candidatos já registrados é 
a suspensão imediata de to-
dos os atos de campanha.

O ato normativo que 
suspende a eleição suple-
mentar será publicado pela 
presidência do TRE-MT em 
decisão monocrática do 
presidente. Ele explicou aos 
juízes que fará monocratica-
mente em razão da urgência 
do tema, e considerando que 
não haverá sessão plenária 
na próxima semana. A elei-
ção no município será rea-
lizada pela 9ª Zona Eleitoral 
com sede em Barra do Gar-
ças.

Torixoréu passará por 
uma nova eleição pois a can-

didata que obteve a maioria 
dos votos em novembro de 
2020, Inês Moraes Mesquita 
Coelho, teve seu registro de 
candidatura indeferido. Inês 
é esposa do ex-prefeito de 
Torixoréu, Odoni Mesquita, 
que esteve no cargo de 2013 
a 2016. Em 2016, ela foi eleita 
e em 2020, buscou a reelei-
ção.

No entanto, sua candi-
datura foi indeferida pelo ju-
ízo da 9ª Zona Eleitoral com 
base na legislação que veda 
mais de dois mandatos se-
guidos do mesmo grupo fa-
miliar. 

Ela recorreu, mas teve 
seu recurso indeferido pelo 
TRE no dia 17 de novembro 
e posteriormente, pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral, no dia 
18 de dezembro.

Estão aptos a votar na 
eleição suplementar os elei-
tores do município que esta-
vam regularmente inscritos 
até o dia 11 de novembro de 
2020. Ao todo, 3308 eleitores 
de Torixoréu se enquadram 
nesse perfil.

TORIXORÉU

Justiça suspende a
eleição suplementar
marcada para abril

Safra 20/21 seja conduzido 
de forma eficiente”, destaca 
o prefeito. Em outra frente 
de negociações, deve ser re-
alizada neste sábado (6) pela 
manhã, no Centro de Eventos 

Ari José Riedi, uma reunião 
que está sendo organizada 
pelo titular da Sama para 
avaliar, junto aos municípios 
da região, a viabilidade de 
um pedido de “Situação de 

Emergência”.
Como forma de con-

ter a disseminação do novo 
coronavírus, a reunião, mar-
cada em um espaço amplo, 
também respeitará, além 

do distanciamento, todas as 
demais regras de segurança 
sanitária, como a utilização 
obrigatória de máscaras e 
higienização constante de 
mãos.
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Área cresce e consolida Querência
entre os maiores produtores
DA REPORTAGEM
AGR Notícias

Querência, na região 
Médio Araguaia, está entre 
os 10 maiores produtores de 
soja do Brasil, representan-
do por cerca de 1% da produ-
ção nacional da oleaginosa. 
Mas não é só pela soja que 
se destaca Querência. A cul-
tura do milho já ocupa mais 
de 60% da área agricultável, 
o que já atrai indústrias do 
setor.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura, Rodrigo 
Fenner, a área de soja, em 
fase final de colheita, abran-
geu mais de 400 mil hecta-
res na safra 2020/21, um au-
mento de 5% em relação ao 
ciclo anterior. A área de mi-
lho, em pleno plantio, deve 
saltar de 220 para 270 mil 
hectares, alcançando 67% 
da área agricultável.

“Isso nos deixa muito 
feliz por ver que o agrone-
gócio está evoluindo em 
Querência. O aumento da 
área se dá pela conversão de 
pastagens em lavouras, visto 
que não temos nos últimos 
anos a abertura de novas 

áreas”, disse Fenner.
O algodão também 

está sendo opção de segun-
da safra no Município. No 
atual ciclo foram plantados 
mais de 12 mil hectares e 
a previsão é que a área au-
mente para 20 mil na próxi-
ma safra. “O algodão hoje é 
uma tendência que está se 
tornando realidade, assim 
como era o milho há poucos 
anos”, acrescenta.

Além do milho e do al-
godão, o gergelim também 
tem ocupado uma pequena 
parcela em Querência. Em 
2020 foram 11 mil hectares 
em segunda safra. 

Já em terceira safra, 
nas áreas de pivô, que hoje 
ocupam em torno de três 
mil hectares no Município, 
na sua maioria são ocupa-
dos pela cultura do feijão.

Fenner explica que a 
área com irrigação tende a 
dobrar nos próximos dois 
anos. “Querência tem mui-
ta água e de fácil aceso no 
subsolo. Fizemos um pedi-
do para a Sema para saber 
exatamente quantos hecta-
res tem no Município atu-
almente e quantos pedidos 

Foto: AGR NotíciAs

Área de soja abrangeu mais de 400 mil hectares na safra 2020/21

NÍVEL NACIONAL. A soja colhida no município representa 1% da produção do país
para implantação. 

Vemos as estruturas 
de irrigação aumentando a 
cada ano e acreditamos que 
irá dobrar em duas safras”, 
estima.

O crescimento do agro-
negócio acaba atraindo em-
presas que vão para Que-
rência com o objetivo de 
beneficiar a produção. 

A FS Bioenergia deve 
iniciar no segundo semes-
tre de 2021 uma indústria de 
etanol de milho em Querên-
cia, com previsão de conclu-
são das obras em dois anos. 
Junto a ela, muitas outras in-
dústrias e empresas devem 
se instalar no Município.

A indústria de etanol 
de milho deve consumir a 
produção referente a 250 
mil hectares por ano. “Além 
do etanol, a indústria produz 
o DDG, que é utilizado para 
tratamento animal. Prova-
velmente virá uma fábrica 
de ração e veremos um cres-
cimento nos confinamen-
tos, quem sabe até a vinda 
de frigoríficos. 

Uma coisa leva a outra 
e vai beneficiar toda a re-
gião”, concluiu o secretário.

DA REPORTAGEM

Os clientes do Banco do 
Brasil que recebem aposen-
tadorias, auxílios e pensões 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) poderão 
usar o aplicativo da institui-
ção financeira para fazer a 
prova de vida. A novidade 
está disponível para quem 
recebe por meio de crédito 
em conta.

Para os clientes que sa-
cam os benefícios pelo car-
tão, o serviço estará disponí-
vel em breve. Segundo o BB, 
a prova de vida por meio do 
aplicativo não apenas traz 
mais comodidade e segu-
rança aos beneficiários como 
ajuda no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, ao 
diminuir a necessidade de 
comparecimento às agên-

DA REPORTAGEM

O avião agrícola modelo 
Ipanema, da Embraer, regis-
trou mais um mês com alta 
nas vendas. A fabricante bra-
sileira anunciou nesta sexta-
-feira (5) a venda de mais 19 
modelos do tipo, em feverei-
ro, somando 27 aeronaves no 
ano. Essa quantidade de avi-
ões negociados nos dois pri-
meiros meses de 2021 já é 8% 
maior do que todo o volume 
de vendas da Embraer Avia-
ção Agrícola em 2020.

De acordo com a fa-
bricante, o crescimento nas 
vendas do Ipanema reflete 
o “desempenho favorável do 
agronegócio brasileiro e as 
inovações tecnológicas incor-
poradas na nova versão da ae-
ronave”. A versão mais recen-

DA REPORTAGEM

Entre janeiro e feverei-
ro, o litro da gasolina ficou 
em média R$ 0,30 mais caro 
em Mato Grosso. Segundo a 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), o preço médio em ja-
neiro era de R$ 4,583 e em fe-
vereiro, R$ 4,839. O etanol e o 
óleo diesel também aumen-
taram. Desde junho do ano 
passado, o valor pago por um 
litro de combustível só vem 
aumentando.

A gasolina comum é o 
combustível mais utilizado e 
o que mais teve aumento nos 
preços. Este ano houve rea-
juste de 7,9% para as reven-
dedoras. Em janeiro alguns 
postos cobraram até R$ 4,799 
pelo litro. Já em fevereiro, o 
litro chegou a ser comerciali-
zado por R$ 5,199. A ANP faz 
o levantamento dos valores 
semanalmente de acordo 
com postos e distribuidoras 
de todo o estado. Além da 
gasolina comum, a Agência 
também coleta os dados do 
etanol, óleo diesel, gás GLP e 

gás GNV.
O etanol hidrato, assim 

como a gasolina, teve um au-
mento significativo no preço. 
Em janeiro deste ano, o pre-
ço médio era de R$ 3,216 e 
em alguns postos chegava a 
custar R$ 3,499. Em fevereiro 
o valor médio foi de R$ 3,255, 
mas em alguns postos o litro 
foi encontrado a R$ 3,679.

Em relação ao óleo die-
sel, o preço médio em janei-
ro foi de R$ 3,885. Em alguns 
postos de Mato Grosso, o va-
lor chegou a R$ 4,119. Em fe-
vereiro, o preço médio subiu 
para R$ 4,099 e o valor en-
contrado em alguns postos 
foi de R$ 0,50 mais caro, che-
gando a R$ 4,559.

De acordo com o Índice 
de Preços Ticket Log (IPTL), 
o valor do diesel encontrado 
nos postos de MT é o maior, 
em comparação aos outros 
estados da região Centro-
-Oeste. A região teve um au-
mento de 5,81% nos preços 
em fevereiro e só perde para 
a região Norte que teve o 
maior índice.

Ferramenta diminui comparecimento às agências 

O Ipanema voou pela primeira vez em 1970 

Valor da gasolina já subiu pela quinta vez neste ano

MENOS MUVUCA

BB oferece prova de vida
do INSS por aplicativo

MODELO IPANEMA

Embraer anuncia a venda de
mais 19 aviões agrícolas

GASOLINA CARA

Litro fica em média R$ 
0,30 mais caro entre
janeiro e fevereiro

Foto: AGêNciA BRAsil

Foto: ceNtRo HistóRico emBRAeR

Foto: RepRodução

te da aeronave (o EMB-203) 
conta com aprimoramentos 
como a substituição de pe-
ças da asa por outras com 
nova geometria e material 
em aço inox mais resistente. 
A Embraer afirma que essa 
modificação evita mais des-
gastes gerados pela condição 
severa natural da operação no 
campo e reduz os custos com 
manutenção. O pulverizador 
aéreo também ganhou um 
capô de motor redesenhado, 
com novas grades de saída de 
ar que garantem maior refri-
geração do propulsor a etanol.

O Ipanema é atualmente 
o pulverizador aéreo mais uti-
lizado em fazendas no Brasil. 
De cada 10 aviões agrícolas em 
operação no país, seis deles 
são do modelo fabricado pela 
Embraer, que está próxima 

cias.
A prova de vida está dis-

ponível no menu “Serviços”, 
na área lateral do aplicativo. 
Basta o correntista ou pou-
pador clicar em “INSS” e em 
“Prova de Vida INSS”. O apli-
cativo pedirá fotos frente e 
verso do documento oficial 
de identificação e uma selfie 
para concluir o processo.

As imagens serão anali-
sadas pelo banco. Durante o 
processo, o beneficiário pode 
acompanhar pelo próprio 
aplicativo se a prova de vida 
foi aceita e quando ele terá 
de repetir o processo. Quem 
tem pendências na realiza-
ção da prova de vida ao longo 
de 2020 será comunicado so-
bre a novidade, assim como 
os clientes digitais. Os cor-
rentistas que ainda não têm 
o aplicativo instalado recebe-

rão o aviso nos caixas eletrô-
nicos.

Obrigatória para apo-
sentados e pensionistas, a 
prova de vida deve ser feita 
uma vez por ano, para impe-

dir o bloqueio do pagamento 
dos benefícios da Previdên-
cia Social. No último dia 26, 
o INSS publicou portaria sus-
pendendo os bloqueios até 
abril.

de alcançar a marca de 1.500 
aviões agrícolas entregues. 
Utilizado principalmente na 
pulverização de fertilizantes e 
defensivos agrícolas, o Ipane-
ma tem evitado, ao longo de 
todas essas décadas, perdas 
por amassamento na cultura 

e flexibilizado as operações 
em regiões com terrenos irre-
gulares. A aeronave também 
tem aplicação em atividades 
de semeadura, controle de 
vetores e larvas, povoação de 
rios e até combate a incêndios 
florestais.
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FABRICA DE MÓVEIS SALVALAGGIO LTDA., CNPJ 
01.789.945/0001-05, torna público que requereu junto a SAMA/
NM – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI e a Licença de Operação – LO para a atividade de fabricação 
de móveis e outros artefatos com predominância de madeira, 
localizado na Rua das Paineiras, 139N, Industrial Norte, no 
município de Nova Mutum/MT. Eng. Vitor César Scola da Silva 
(65) 99636-8988.

A empresa ERALDO E. D. GUIMARAES EIRELI, inscrita no 
CNPJ 32.909.192/0001-40 público que requereu a Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso SEMA/MT a 
Licenciamento ambiental (Renovação Licença de Operação) 
para funcionamento do empreendimento que tem como ativida-
de principal Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, localizado Avenida Pioneiro Jose Nelson Couti-
nho, nº 1141, Bairro Centro, Cidade de Guarantã do Norte/MT. 
BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – fone (65) 
993102092 (66) 999850609.

O Residencial Renascer, proprietários Klayton Fernandes de 
Oliveira,  CPF n° 799.488.631-00 e Tatiane Cristina Fernandes 
portadora do CPF 810.802.121-91, sediados na Avenida São 
Gonçalo qd 19 lt 12 jardim do éden, torna público que reque-
reu junto a secretaria de estado do meio ambiente – SEMA/
MT, o licenciamento ambiental, licença de instalação- LI refe-
rente a atividade de loteamento urbano, localizado no municí-
pio de Confresa-MT. não foi determinado EIMA/RIMA.  zênite 
engenharia - avenida industrial 220, centro - Confresa/MT (66) 
98443-7109/98409-9243

 COOPERATIVA AGRÍCOLA LUCAS DO RIO VERDE LTDA 
- COOALVE - CNPJ: 08.017.888/0001-87, localizada na Av. 
Emerson Valcanaia, nº 46-N, Industrial, Lucas do Rio Verde/
MT, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/
LRV a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a ativi-
dade de “Armazéns gerais – emissão de warrant”. Responsável 
Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 98402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

AMERICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ nº 
03.926.535/0001-86, torna público que requereu junto à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT, 
a Renovação da Licença de Operação – LO nº 282/2018 para 
atividades: “Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adu-
bos, Fertilizantes e Corretivos do Solo” e “Depósitos de merca-
dorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis” 
localizado na Av. Perimetral Sudeste, 1.1355, Centro, neste 
município. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

A CARPA AGROPECUARIA RIO PARDO S.A. pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.008.078/0001-02. Torna público 
que requereu perante a SEMA Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente do estado de Mato Grosso, a alteração de razão 
social da licença de operação n° 320162/2019, processo n° 
357435/2019, para EBO Agropecuária S.A. pessoa jurídica ins-
crita no CPNJ sob o n° 35.854.797/0005-00.

O Sr. Adalberto Backes, inscrito no CPF sob o n° 492.767.510-
68. Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, a Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para Atividade de Ir-
rigação com as seguintes características: Município: Querên-
cia- MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Modalidade: Aspersão 
móvel por pivô central. Não foi determinado a elaboração de 
EIA/RIMA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 22/04/2021 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
EM TRECHO NA AVENIDA CAMPO GRANDE NO BAIRRO MODULO 06, 
CONTRATO DE REPASSE 893692/2019/MDR/CAIXA E RECURSOS PRO-
PRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE 
JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa 
do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-
3566-8302, solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site 
www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  Juína-MT, 03 de Março de 2021. 

DAYANA KARINA ARANTES
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 011/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
055/2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 011/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANEN-
TE) E EPis (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA COMBATE 
DE ARBOVIROSES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA 
DE SAÚDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA”. Início da Sessão 19/03/2021 - Horário: 10:00 horas (horário de 
Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 09h do dia 08/03/2021 
às 18h do dia 18/03/2021 através do site www.bll.org.br. O Edital comple-
to poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente nos 
seguintes endereços eletrônicos: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site 
www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Lici-
tações no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César 
Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também 
pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de março de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – RESULTADO

 O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL), REPOSI-
ÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO”. Sagrou-se vence-
dora as empresas L DOS ANJOS SILVA – CNPJ : 14.453.445/0001-31 com 
o valor total de R$ 51.085,00 (cinquenta e um mil e oitenta e cinco reais). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 
05 de Março de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
PREGOEIRA OFICIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA PARA AS NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS 2020/2021 COM A EMPRESA VIAÇÃO ROSA LTDA. O SINT-
TRONORMAT – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do seu presidente e 
nos termos das disposições contidas nos Estatuto Social do Sindicato e no Ar-
tigo 611, §1º da CLT CONVOCA TODOS TRABALHADORES, ASSOCIADOS 
OU NÃO, FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VIAÇÃO ROSA LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ SOB N° 09.552.818/0001-91, INTEGRANTES DA BASE TERRI-
TORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, DAS CIDADES 
DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – Claudia - Feliz Natal 
- Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - Juara - Lucas 
do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa 
Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova 
Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Pei-
xoto de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa 
Rita do Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul 
e Vera, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA QUE SERÁ REALIZADA 
NO DIA 10/03/2021 (quarta-feira), nos seguintes horários e endereço: em 
Primeira convocação às 08:00hs, com a presença da maioria simples dos 
interessados e Segunda e última convocação às 09:00hs, com qualquer nú-
mero dos presentes, ficando a Assembleia permanente até as 17hs00min. A 
assembleia será realizada na sede do Sindicato, sito: Av. Avenida das Acácias 
n° 2369 - centro - CEP 78.550-306 - Sinop/MT. Assuntos da Pauta: A) - Análise 
Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho oferecida 
pela empresa retro citada para vigência 01.05.2020 à 30.04.2021; B)- Deli-
berar acerca da delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar 
negociações com as empresas, nos termos do §1° do Artigo 611 e Artigo 616 
da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo de Trabalho, caso seja 
necessário; C) - Deliberar sobre a delegação de poderes para à Diretoria do  
SINTTRONORMAT, para constituir Advogados para assessorar juridicamente 
as negociações com os representantes patronais dos seguimentos econômi-
cos; D) - Deliberar sobre a criação de uma comissão de negociação, e que a 
assembleia se torne permanente até a assinatura dos instrumentos normati-
vos que vierem a ser firmados, ou até o julgamento do Dissídio Coletivo, se 
for o caso; E) - Deliberação sobre as contribuições para os sindicatos;. Sinop’ 
MT 05 de março de 2021. Jaime Sales de Oliveira – Presidente SINTTRO-
NORMAT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Inexigibilidade 01/2021
Chamada Pública 01/2021

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Inexigibilidade n.º 
01/2021 do Tipo Chamada Pública, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
atender os alunos da rede pública municipal, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital.
Os interessados deverão procurar a EMPAER, entre os dias 09 a 17 de Março  
de 2021, para estarem realizando o preenchimento do Projeto de Venda e 
a entrega dos mesmos na Prefeitura Municipal das 07:00 hrs às 12:00 hrs.
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posterio-
res, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 22/03/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, 
N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 às 12:00, ou  através do 
site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada 
do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através 
do fone/fax (66) 3574-1404 ou e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 05 de março de 2021.
Yana Maria Marcon
Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT
EXTRATO ORDEM DE INICIO

DE SERVIÇO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PROCESSO DE 
COMPRA 003/2021

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, Inscrita No 
Cnpj: 13.465.309/0001-67, autoriza a empresa S.O.S ASSESSORIA CON-
TABIL E ADMINISTRATIVA LTDA – ME, CNPJ: 03.190.857/0001-00, ende-
reço- Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 306, sala 01 – Setor C – CEP: 
78.580.000, Alta Floresta – MT.
A Licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 PROCES-
SO DE COMPRA 003/2021 Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO 
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT”. A dar 
início aos serviços do objeto do contrato acima, obedecendo os padrões téc-
nicos e as exigências descritas no edital e contrato assinado entre as partes. 
Valor: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais)
Vigência: 05/02/2021 à 05/04/2021
Data de assinatura: 05/02/2021.

Cotriguaçu-MT, 05 de março de 2021.
Olirio Oliveira dos Santos

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Processo Licitatório Nº 009/2021 Tipo: Menor Preço Global A Comissão Per-
manente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, No Exer-
cício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº 034/2021 De 21/01/2021, 
Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação Na Modalidade To-
mada De Preços, No Dia 25/03/2021, Às 08h00, Para Contratação De Empre-
sa Visando A “Construção Da Escola Municipal São João – Bloco 01, Comu-
nidade Cristalino Do Norte, 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 Ci-
dade, Onde Poderão Obter Maiores Informações Das 07h00min Às 11h00min 
De Segunda A Sexta E/Ou No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.
Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 05 De Março De 2021.Eliel Kuss Presidente Cpl

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 
torna público que consagrou-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
004/2021, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel Comum), 
para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – MT”, as 
seguintes Empresas: 1) AUTO POSTO TIBIRISSÁ IPIRANGA DO 
NORTE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 07.295.775/0001-
80, localizado na Avenida Rio Branco, S/N, Bairro Centro, na Cidade de 
Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora dos itens n.° 001 e 
002, com valor global de R$ 402.400,00 (Quatrocentos e Dois Mil e 
Quatrocentos Reais). 2) KIRST TRR LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.°05.198.812/0001-07, localizada na Avenida Cuiabá, n.° 
70-N, Bairro Distrito Industrial, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, 
CEP: 78.455-000, vencedora dositem n.° 003, com valor global de R$ 
836.000,00 (Oitocentos e Trinta e Seis Mil).
Ipiranga do Norte – MT, 05 de Março de 2021.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal 
e ar comprimido para atender a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 19 
de março de 2021, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: 
Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: 
www.bll.org.br e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. 
Publique-se. Marcelândia/MT, 05 de março de 2021.

Raphaella Espíndola Benício

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 013/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 22 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE CAMINHÕES BASCULANTE POR HORA TRABALHADA A FIM DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, 
URBANISMO E TRANSPORTES”. Maiores informações através do Edital nº. 
028/2021, 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, 05 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência e do tipo de julgamento do processo licitatório, torna 
público o cancelamento do procedimento licitatório de Pregão Eletrônico 
nº 016/2021, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, ELENCADOS NO PRESENTE TERMO 
DE REFERÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL 
DE SORRISO E DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, 
PRIAMVERA DO NORTE E CARAVAGIO), NO ENFRENTAMENTO AO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  JUNTO AO CENTRO 
ESPECIALIZADO SINTOMÁTICO RESPIRATORIO (HOSPITAL DE 
CAMPANHA)”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PNEUS E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SORRISO-MT.”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson L. da Silva
Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal Sorriso/MT

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Estado de Mato Grosso, sábado, 06 de março de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

O Grêmio descartou a 
própria ideia de treinar em 
um gramado sintético visan-
do a final da Copa do Brasil 
contra o Palmeiras, por conta 
da grama utilizada no Allianz 
Parque. O técnico Renato 
Portaluppi ficou com receio 
que os jogadores tenham le-
sões por não estarem acostu-
mados ao piso.

Em janeiro, após o em-
pate em 1 a 1 com o Palmei-
ras, pelo Brasileirão, o próprio 
Renato revelou que conside-
raria comandar um treina-
mento para a equipe num 
gramado sintético. O objetivo 
era a adaptação dos jogado-
res. A opção mais viável na 
época era utilizar as depen-
dências do São José, no Es-
tádio Francisco Novelletto, na 
zona norte de Porto Alegre. 
Porém, o Grêmio viajou para 
Atibaia, já em concentração 
para a decisão da Copa do 
Brasil, sem colocar o plano 
em prática.

Renato descartou um 

EVITAR LESÕES

Grêmio descarta 
treino em sintético 
antes da decisão

Everton comemora gol; ao fundo (esq), aparece o
gramado sintético atrás do gol 

trabalho com seus jogado-
res em algum gramado arti-
ficial e elogiou as condições 
do campo da arena palmei-
rense. “Se tratando de uma 
decisão, é muito arriscado 
você treinar num gramado 
sintético. O gramado do Pal-
meiras é muito bom. É prati-
camente 100% sintético, mas 
é uma grama especial. Joga-
mos contra o Palmeiras, todo 
mundo gostou, se adaptou. 
Falamos grama sintética, to-
dos acham que é igual, não 
é igual. Há uma diferença 
muito grande. Às vezes treina 
num local, que a grama sin-
tética é diferente, aí ela acaba 
prejudicando o jogador que 
não está acostumado e pode 
ter lesões”, comentou.

O curioso é que Renato 
foi além ao comentar sobre 
o assunto. Ele revelou que 
pedirá para a diretoria reti-
rar um piso semelhante ao 
de grama sintética que fica 
atrás das traves da Arena. O 
local serve de aquecimento 
para o Grêmio e para o time 
visitante.

Saga do Palmeiras: gol no finzinho,
herói inusitado e goleiro artilheiro
DA REPORTAGEM

O improvável costuma 
estar presente nas campa-
nhas vitoriosas do Palmeiras 
na Copa do Brasil. Com lances 
ou heróis pouco esperados, o 
Verdão conquistou três vezes 
a competição mata-mata. No 
próximo domingo, entra em 
campo buscando o tetracam-
peonato. Desde 1989, data da 
primeira edição, os palmeiren-
ses disputaram quatro vezes a 
final do torneio. Depois do vice 
em 1996, o Verdão venceu em 
1998, 2012 e 2015.

O primeiro título foi o 
início do chamado “Projeto Tó-
quio” do Palmeiras de Felipão. 
Na época, os representan-
tes do Brasil na Libertadores 
eram apenas os campeões do 
Brasileirão e da Copa do Brasil. 
Após o vice do Brasileirão em 
1997, o Verdão se garantiu no 
torneio sul-americano de 1999 
com título do torneio mata-
-mata um ano antes. E foi com 
emoção.

No jogo de ida, disputa-
do em Belo Horizonte, o Cru-
zeiro venceu por 1 a 0. Na volta, 
no Morumbi, o Verdão abriu o 
placar com Paulo Nunes, no 
primeiro tempo, e só chegou 
ao gol da vitória no fim do 
segundo tempo, com um gol 
“espírita” de Oséas.

Depois de Paulo Cesar 
dar rebote após cobrança de 
falta de Zinho, o atacante sur-
preendeu com uma finaliza-
ção da linha de fundo, direto 
para o gol (relembre no vídeo 
acima).

O segundo título do 
Palmeiras na Copa do Brasil 
também foi com Felipão no 
comando. A estrela do treina-
dor brilhou quando ele deci-
diu apostar em Betinho, que 

tinha um contrato de três me-
ses com o clube, para a vaga 
de Hernán Barcos, que foi au-
sência das finais contra o Cori-
tiba por causa de uma crise de 
apendicite.

No jogo de ida, em Ba-
rueri, os palmeirenses ven-
ceram por 2 a 0. Na volta, 
quando o Coxa vencia por 1 a 

COPA DO BRASIL. Verdão tenta contra o Grêmio o quarto troféu no torneio

Foto: Divulgação/Peru

Foto: Divulgação

Foto: lucas BuBols

Oséas e Zinho comemoram o título da Copa do Brasil de 1998 pelo Palmeiras 

Ricardo Gareca tem treinado com jogadores que atuam no Peru

Luverdense, Mutum e União receberão R$ 560 mil

0, Betinho desviou de cabeça 
uma cobrança de falta de Mar-
cos Assunção e marcou o gol 
do título.

A temporada de 2015 
marca um recomeço do Pal-
meiras por causa do título da 
Copa do Brasil. Depois de ser 
campeão da Série B em 2013 
e quase ser rebaixado nova-

mente em 2014, a diretoria al-
viverde promoveu uma gran-
de reformulação no elenco e 
na estrutura do departamento 
de futebol.

Principal nome daquele 
time, Dudu foi muito impor-
tante na conquista, ao marcar 
dois gols da vitória palmeiren-
se por 2 a 1, contra o Santos, 

no jogo de volta. Mas coube a 
Fernando Prass ser eternizado 
como o goleiro que decidiu o 
título: ele defendeu cobrança 
de Gustavo Henrique e depois 
marcou o último gol palmei-
rense.

Neste domingo (7), o Pal-
meiras recebe o Grêmio no 
Allianz Parque, às 17h, com a 

vantagem de poder empatar 
para ser campeão – o Verdão 
venceu o jogo de ida, em Por-
to Alegre, por 1 a 0. Os gaú-
chos precisam vencer por um 
gol de diferença para levar a 
decisão para as cobranças de 
pênaltis ou por dois ou mais 
gols de diferença para definir 
a conquista no tempo normal.

INDEFINIÇÃO

Conmebol busca consenso interno

EDIÇÃO 2021

Cuiabá garante quase R$ 1
milhão na Copa do Brasil
DA REPORTAGEM

Após subir algumas po-
sições no Ranking Nacional 
de Clubes (RNC), O Cuiabá 
também elevou um nível de 
grupo de cotas da Copa do 
Brasil, competição realizada 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol. Com o acesso à sé-
rie A, o Dourado receberá R$ 1 
milhão para jogar a primeira 
fase eliminatória da copa.

O time da capital já tem 
garantido R$ 990 mil por es-
trear contra o Sergipe. O con-
fronto deve ser realizado no 
dia 10 ou 17, em Aracaju. Caso 
o time cuiabano passar para 
segunda fase, vai faturar mais 

DA REPORTAGEM

Ficou para segunda (8) 
a reunião entre a Conmebol e 
a Fifa que vai decidir se (e, em 
caso afirmativo, em que con-
dições) serão disputadas as 
próximas duas rodadas das 
eliminatórias sul-americanas 
para a Copa do Mundo de 
2022. Os jogos estão previstos 
para a última semana do mês 
– o Brasil visitaria a Colômbia 
em Barranquilla e receberia a 
Argentina no Recife.

Antes disso, porém, os 
10 presidentes das associa-
ções nacionais de futebol 
que compõem a Conmebol 
se encontraram – de maneira 
virtual, como tem sido – bus-
cando chegar a um consenso 
sobre a posição do continen-
te diante da situação.

O grande problema 
desta vez está nas restrições 
de viagens impostas pelos 
países da Europa, onde jo-
gam a maioria dos craques 
sul-americanos. Com isso, 
os clubes estão liberados da 
obrigação de ceder os joga-

R$ 1,07 milhão.
Luverdense, União Ron-

donópolis e Nova Mutum 
estão no grupo 3 do nível de 
cotas e recebem R$ 560 mil 
por fazerem parte da fase 
inicial da competição elimi-
natória. Quem avançar para 
a segunda fase, angaria mais 
R$ 675 mil para os cofres dos 
clubes. Atual campeão mato-
-grossense, o Nova Mutum 
disputará pela primeira vez na 
história a Copa do Brasil.

Em 2020, o Cuiabá en-
trou diretamente nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. O 
clube eliminou o Botafogo, 
com uma vitória por 1 a 0 den-
tro da Arena Pantanal e um 

dores convocados para sele-
ções nacionais. A Fifa tenta 
convencer os governos a criar 
exceções que permitam es-
sas viagens, nos moldes do 
que aconteceu em outubro e 
novembro de 2020 – quando 
os jogos aconteceram com a 

empate sem gols no Estádio 
Nilton Santos. Posteriormen-
te o clube foi eliminado pelo 
Grêmio após perder os dois jo-

gos na fase eliminatória. Com 
a ida até as quartas de final, o 
Dourado faturou quase R$ 6 
milhões em premiação.

Foto: agliBerto lima

presença de todos os atletas. 
Diante desse cenário, algu-
mas associações cogitaram 
a possibilidade de jogar as 
duas rodadas das Eliminató-
rias apenas com jogadores 
que atuam na América do 
Sul. Essa hipótese é forte-

mente rejeitada pelo Brasil – 
numa posição que tem apoio 
explícito de Uruguai e Para-
guai. A ideia deste grupo é: se 
não for possível contar com 
todos os jogadores possíveis, 
então é melhor adiar as duas 
rodadas de março.
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DA REPORTAGEM

Dando sequência ao Pla-
no Municipal de Desenvolvi-
mento, a Prefeitura de Nova 
Mutum, iniciou a elaboração 
de um estudo para efetivação 
do Plano de Mobilidade Ur-
bana prevista pela lei federal 
12.587/2012 que obriga a ela-
boração do plano em todas as 
cidades com mais de 20 mil ha-
bitantes.

A previsão de entrega 
do plano está agendada para 
daqui seis meses, e tem como 
principal objetivo resolver os 
problemas de mobilidade da 
cidade e as dificuldades com a 
rodovia BR-163.

“A nossa preocupação é 
quanto à transposição da rodo-
via. Só temos acesso, ao outro 

Entrega do plano está daqui seis meses 

Foto: Divulgação

lado da via através do sistema 
de nível. Precisamos criar esse 
plano para que a ANTT – Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres aprove, e construa o 
sistema de desnível” – explicou 
O Secretário de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos, Mauro 
Manjabosco.

Manjabosco acrescen-
ta que durante os estudos de 
mobilidade, será possível iden-
tificar a acessibilidade, estacio-
namentos, tráfego de ônibus, 
locomoção, transporte público, 
táxi e implantação de semáfo-
ros. “Essa lei prioriza os modos 
de transporte coletivo e os mo-
dos ativos, incentivando a inte-
gração modal, e disponibiliza 
ferramentas para criar um novo 
futuro para Nova Mutum”, fina-
lizou.

Supermercados tentam ampliar
horário, mas Justiça nega
DA REPORTAGEM

A desembargadora He-
lena Maria Bezerra Ramos, 
das Câmaras Cíveis Reunidas 
de Direito Público e Coletivo, 
negou um pedido da Asso-
ciação de Supermercados 
de Mato Grosso (Asmat) para 
ampliar o horário de funcio-
namento dos estabelecimen-
tos.

A Asmat ingressou com 
mandado de segurança con-
tra o decreto do governador 
Mauro Mendes que estabe-
lece que atividades econômi-
cas podem funcionar das 5h 
às 19h de segunda à sexta-
-feira, e aos fins de semana 
até as 12h. A medida vale até 
17 de março.

A associação apontou 
que a atividade é conside-
rada essencial e pediu para 
que fosse respeitado o ho-
rário estabelecido no alvará 
de funcionamento de cada 
empresa. Ainda foi citado o 
“princípio constitucional con-
sagrado no artigo 170 que 
norteia as atividades econô-
micas fundadas na valoriza-
ção do trabalho e a livre ini-
ciativa”.

A desembargadora re-
bateu o argumento e disse 
que tratar sobre matéria se-
ria uma invasão de compe-
tência. Posto que o Executivo 
Estadual não violou a os prin-
cípios da razoabilidade e pro-
porcionalidade.

“Atender à medida plei-
teada seria o mesmo que o 
Judiciário exercer função de 
outro Poder, o que não lhe 
compete, tendo em vista que, 
em princípio, a determinação 
de suspensão de funciona-

mento que se deu por ato do 
Executivo Estadual, não viola 
os princípios da razoabilida-
de e proporcionalidade, eis 
que está devidamente funda-
mentada nos dados contidos 
no Painel Epidemiológico 
nº 358 Coronavírus/Covid-19 
Mato Grosso”, argumentou a 
desembargadora.

O decreto de Mendes 
se sustenta na alta ocupação 
de leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) dedicadas 
ao tratamento da Covid-19 
em Mato Grosso. No dia 1º de 
março, à época da edição do 
decreto, a ocupação estava 
em 87%. “Assim, parece-me 
que a medida atacada [de-
creto de Mendes] se mostra 
adequada e eficaz, com o ob-
jetivo de aumentar a taxa de 
isolamento e evitar o colapso 
do sistema de saúde”, afir-
mou. “Desse modo, ausente 
indício de ilegalidade ou abu-
sividade, por ora, não há que 
se falar em intervenção do 
Poder Judiciário”, determi-
nou a magistrada.

DELIVERY
A desembargadora ain-

da apontou que o decreto 
estadual, apesar de limitar a 
atividade econômica presen-
cial até 19h, permite que ela 
ocorra por meio de delivery 
até às 23h.

“Verifica-se que o De-
creto Estadual autorizou o 
funcionamento de serviço 
na modalidade delivery até 
às 23h, inclusive aos domin-
gos (art. 3º), não impedindo, 
portanto, o funcionamento 
das empresas atingidas, bem 
como que as medidas adota-
das terão vigência pelo prazo 

Foto: Divulgação

Supermercados: lobby por fechamento mais tarde

FECHA TUDO ÀS 19H. Magistrada não viu ilegalidade ou abusividade em decreto para justificar a intervenção do Judiciário

DA REPORTAGEM

A partir deste mês, será 
retomado o programa de 
distribuição de mudas atra-
vés do Horto Municipal. Para 
melhor atender o munícipe, 
a entrega será feita no pri-
meiro e no terceiro sábado 
de cada mês, com horário 
de atendimento das 7h30 às 
10h30. 

Além de disponibili-
zar mudas gratuitamente, a 
equipe estará apta a apre-
sentar a estrutura do Horto 
Municipal, bem como contri-
buir com orientações técni-
cas de plantio, manejo, con-
dução e cultivo das espécies 
fornecidas, possibilitando 
assim maior segurança ao 
munícipe quanto ao sucesso 
da implantação das mudas 
em seu domicílio. A entrega 
das mudas será feita exclusi-
vamente no Horto Municipal 
mediante a apresentação da 
requisição, que deverá ser 
solicitada e retirada junto à 
Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômi-
co. No ato da solicitação da 
requisição, deverão ser infor-
madas as variedades de mu-
das de acordo com relação 
de disponibilidade (anexo 
1), respeitando a quantidade 
de mudas por espécie/va-
riedade conforme seguem 
abaixo:

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Um duplo homicídio foi 
registrado por volta das 23h 
de quinta (4), em uma resi-
dência no bairro Parque das 
Araras, em Sinop. Pablo Hen-
rique Rodrigues de Almeida, 
19 anos, e Edrik Fabrício da 
Silva Boaz, 18, foram atingi-
dos por tiros.

Entrega das mudas será feita exclusivamente no mediante requisição 

L.R.VERDE

Horto fará distribuição de mudas
NOVA MUTUM

Empresa vai elaborar 
Plano de Mobilidade 
Urbana

SINOP

Dois são mortos a tiros em residência

Foto: arquivo

O Corpo de Bombeiros 
foi socorrê-los, mas morre-
ram ainda no local. Uma das 
vítimas caiu no quintal e, a 
outra, no sofá quando os po-
liciais chegaram. 

Segundo a PM, havia 
outras pessoas no imóvel. 
Uma testemunha que esta-
va na residência relatou que 
dois homens chegaram em 
uma moto, marca e modelo 

FRUTÍFERAS: Total de 
03 unidades sendo 01 muda 
de cada variedade;

ARBORIZAÇÃO: Total 

de 03 unidades, sendo 01 
muda de cada variedade, 
exceto mudas de “OITÍ”, que 
poderão ser fornecida 03 

mudas da mesma variedade;
JARDINAGEM: Total de 

02 unidades, sendo 01 muda 
de cada variedade.

não detalhados, entraram e 
um deles fez os disparos.

A testemunha ainda 
conseguiu passar aos poli-
ciais as características de um 
dos suspeitos e suas roupas. 
Do outro, no entanto, ela não 
soube informar. Um dos exe-
cutados não morava na casa 
onde ocorreu o crime. Eles 
foram atingidos por diversos 
tiros. O calibre da arma de 

fogo utilizada não foi deta-
lhado.

Os corpos foram enca-
minhados ao Instituto Médi-
co Legal (IML) para exames 
de necropsia. Ainda não há 
definição dos procedimen-
tos fúnebres. 

O caso passa a ser in-
vestigado pela Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP).

de 15 dias, prorrogáveis ape-
nas em caso de necessidade”.

Ela usou como argu-

mento o entendimento do 
Ministro Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal, que 

negou um recurso parecido 
em agosto de 2020. Na deter-
minação, Tofolli argumentou, 

que apesar da restrição de 
horário, não houve proibição 
de funcionamento.
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Como fazer churrasco em casa
usando um grill elétrico?
DA REPORTAGEM

Você pode preparar 
em casa, para sua família 
– respeitando, claro, o dis-
tanciamento social exigido 
para evitar a disseminação 
do novo coronavírus – um 
churrasco em uma panela 
elétrica grill. Além da carne 
e da bebida, ele é outro item 
indispensável para que você 
possa servir bem os convida-
dos. É um utensílio prático 
e versátil que atende muito 
bem nessas ocasiões. Já sabe 
como utilizar o grill para pre-
parar churrasco? Confira a 
seguir algumas dicas para 
garantir a organização, a se-
gurança e a qualidade do 
seu evento!

LEIA O MANUAL
Assim como com qual-

quer eletrodoméstico que 
você adquire, é fundamen-
tal ler o manual do produto. 
Muitas pessoas não têm esse 
hábito e acabam utilizando a 
intuição na hora de operar o 
equipamento, sem se aten-
tarem ao perigo desse ato.

Além dos riscos de es-
tragar o produto, um equipa-
mento como o grill, quando 
mal operado, oferece perigo 
à segurança das pessoas. É 
importante lembrar também 
que cada modelo ou marca 
apresenta características es-
pecíficas. Não é porque você 
um dia utilizou um aparelho 
parecido que saberá como li-
dar com esse. Portanto, não 
tenha preguiça e faça a leitu-
ra do manual.

AS CARNES
A escolha dos cortes de 

carne para o churrasco em 
casa envolve algumas variá-
veis. Primeiro, a quantidade. 
Se exagerar, terá que comer 
as sobras durante a semana, 
mas, se comprar muito pou-
co, os convidados passarão 

fome. Cerca de 400 gramas 
por pessoa são o suficiente, 
desde que a festa não se es-
tenda demais e que haja ou-
tros acompanhamentos.

Outro aspecto impor-
tante é a qualidade das car-
nes. A verdade é que nin-
guém resiste a uma boa 
picanha, mas, caso o chur-
rasco esteja sendo realizado 
em ambiente fechado, a dica 
é apostar no bife ancho. Ele 
gera muito menos fumaça, já 
que a gordura se concentra 
toda dentro da carne, dife-
rente da picanha. Além disso, 
não perde nada em qualida-
de.

BOM PREPARO
Essa etapa do preparo 

da carne para o churrasco 
em casa é muito importan-
te. O primeiro passo é retirá-
-las da geladeira com ante-
cedência, para que atinjam 
temperatura ambiente. Caso 
o alimento esteja muito ge-
lado, o preparo será prejudi-
cado e a carne não ficará tão 
gostosa e suculenta quanto 
deveria.

PRÓXIMO À JANELA
Caso o ambiente não 

tenha pátio e o churrasco 
ocorra na área interna da sua 
casa, é difícil impedir que o 
ambiente e os convidados 
fiquem defumados. Afinal, 
o contato da carne com a 
chapa resulta em bastante 
fumaça. Por isso, se você não 
quer causar esse desconforto 
nas pessoas, posicione o grill 
próximo a uma janela. Tente 
observar também de onde 
vêm as correntes de vento e 
escolha um local no qual a 
fumaça será empurrada para 
fora da casa, não para dentro.

PONTO DA CARNE
Para que o churrasco 

em casa seja gostoso, você 
não pode errar o ponto da 

Grill quebra um galho quando faltar uma churrasqueira 

ALTERNATIVA. Alguns cuidados com manuseio, boas carnes e limpeza trarão tranquilidade ao churrasco
Foto: Divulgação

carne. Alguns cortes devem 
ser mal passados, outros ao 
ponto, mas nunca deixe pas-
sar demais, pois acabará per-
dendo sabor e suculência. 
Para atingir o ponto ideal, 
certifique-se de que a tem-
peratura do grill estará ade-
quada. Você pode comprar 
um termômetro para ajudar 
nessa missão. Além disso, 
tenha certeza de não dei-
xar a carne por muito pouco 
tempo ou tempo demais no 
equipamento. Depois de tirá-
-la, basta que descanse por 
uns três minutos e então es-
tará pronta para ser fatiada e 

consumida.
DISSIPAR A FUMAÇA
Quando você terminar 

de assar a carne, vai querer 
eliminar o cheiro e a fumaça 
que estão pela casa. É muito 
importante ter uma boa es-
tratégia para isso, seja para 
realizar a tarefa enquanto os 
convidados ainda estão no 
local, para poder curtir me-
lhor, ou depois que eles já ti-
verem ido embora.

Uma boa dica é ferver 
1 litro de água com canela 
e cascas de laranja em uma 
panela sem tampa. Essa mis-
tura vai dissipar a fumaça e 

deixar o ambiente com um 
cheiro agradável de limpeza.

LIMPE O GRILL
Depois de toda a festa, 

é chegada a hora de limpar o 
ambiente e os utensílios uti-
lizados no churrasco, inclusi-
ve o grill. Por se tratar de um 
equipamento sensível e que 
funciona com energia elétri-
ca, é muito importante ter 
alguns cuidados na hora de 
realizar a sua higienização. 

O primeiro deles é sem-
pre verificar se o grill está 
desligado da tomada antes 
de limpá-lo. Caso contrá-

rio, os riscos de choques são 
muito grandes e as conse-
quências podem ser graves. 
Outro cuidado muito im-
portante é ter a certeza de 
que o equipamento já está 
frio antes de limpá-lo. Afi-
nal, as altas temperaturas 
podem gerar queimaduras 
em quem estiver higienizan-
do a máquina. Para facilitar 
a limpeza, opte por um grill 
antiaderente. Ainda assim, 
você pode utilizar desengor-
durante para cozinha e uma 
esponja limpa, sempre usan-
do o lado macio, para evitar 
riscar o seu grill.


