
PALMEIRAS

Casos de
feminicídio nos
primeiros meses
de pandemia

Temporada
histórica
não foi
mera sorte

A delegada Jozirlethe Magalhães 
Criveletto, titular da Delegacia Es-
pecializada de Defesa da Mulher, 
disse que a pandemia do novo 
coronavírus piorou a situação da 
violência doméstica. Apesar do 
número de registros de casos ter 
diminuído, o número de feminicí-
dios aumentou, o que mostra que 
a violência ocorria, mas alguns 
casos só chegavam às autoridades 
no último estágio, quando ocorria 
a morte da mulher.
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Não foi a sorte que levou o Palmei-
ras a fazer uma temporada histórica 
em 2020. O título da Copa do Brasil 
fez o Verdão encerrar o seu ano 
esportivo com três conquistas 
expressivas, algo que não ocorria no 
clube desde 1993, e também deixou 
o seu torcedor em estado de alegria. 
É verdade que o projeto palmeiren-
se começou de um jeito e precisou 
buscar uma nova rota no meio do 
caminho. Mas a ideia de dar espaço 
aos garotos formados pela base se 
manteve presente do início ao fi m e 
fez a diferença.                       Página  -6

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

190 KM
Anunciada
construção
de contorno
na BR-158

O presidente Jair Bol-
sonaro confi rmou que serão 
realizadas obras para resolver a 
situação da rodovia BR-158, em 
Mato Grosso. Será construído 
um contorno de 190 km, para 
que a pista não passe pela re-
serva indígena Marãiwatsédé. A 
previsão é que as obras só sejam 
iniciadas em 2022. A bancada 
federal de Mato Grosso vinha 
exigindo ao Ministério da Infra-
estrutura uma solução para um 
trecho da rodovia BR-158 que 
se transformou em um ‘atoleiro’ 
e está praticamente intrafegável.

               Página - 4

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Rus-
si, afi rmou que a Agência de Fomento do Estado, o ‘Desen-
volve MT”, pode ser uma saída para empresários e comer-
ciantes que tentam driblar a crise provocada pela pandemia, 
que teve início há exatos 12 meses.                                Página -3

Desenvolve MT pode driblar
crise e impulsionar economia
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Manhã Tarde Noite

Máx 32 | Mín 23
TERÇA-FEIRA

HOMENAGEM E
ENTREGA DE
FLORES ÀS
MULHERES

PRODUÇÃO DE
TILÁPIA
CRESCE 12,5%
EM 2020

GOVERNADORES
ARTICULAM
MEDIDAS
RESTRITIVAS

ABERTURA DE
NOVA ALA
NA UPA PARA
ATENDIMENTOS

SINOP PISCICULTURA MAURO E MAIS 20 SINOP

Página -7 Página -4 Página -3 Página - 7



O pai vibra e agradece o bom trabalho do admi-
nistrador, anunciando que naquela noite tem que 
voar para Brasília a negócios

  

São seis horas da manhã de domingo. Fa-
brício acorda tenso, tem dores do corpo. Um 
pesadelo atrás do outro. A boca seca pede 
água. Sai de seu quarto e vagarosamente vai 
até a cozinha. No clarão da lua, toma aos pou-
cos o líquido gelado. Vê um vulto passar, o co-
ração acelera, mas controla o medo, e dá uma 
espiada no corredor. É sua madrasta, nua, ape-
nas com a toalha na cabeça.

O pai de Fabrício é um empreiteiro famoso 
na cidade pelas parcerias com os governado-
res e prefeitos, e por conta das bebedeiras, já 
está no terceiro casamento. Crisley é a atual 
esposa, no frescor da idade. Morena, bela por 
natureza, e 25 anos mais nova que o pai de Fa-
brício.

Todos vivem num casarão do século XIX na 
zona rural da cidade, onde também cria cava-
los árabes, um haras tradicional na região. O 
administrador do haras e de toda propriedade 
rural é Thiago, conhecido como Alemão, por 
ter vivido sua juventude naquele país.

No almoço de domingo, não sai da cabe-
ça de Fabrício as memórias de Crisley nua. E o 
mistério que se formou, pois onde ela estava 
indo, e por que despida. Era melhor não co-
mentar nada com o pai, pois não queria confu-
são, afi nal, fazia apenas dois meses que resol-
vera se mudar para a casa do pai. A mãe havia 
se casado novamente, e ele não se dava com 
o padrasto.

- Me diga Fabrício, falta muito para você vi-
rar doutor? Porque logo isso vai ser tudo seu, 
e uma carreira política lhe aguarda. Só falta 
decidir se prefeito ou deputado, já está tudo 
acertado.

- Pai, o senhor nunca me disse isso, achei 
que iria abrir meu consultório e clinicar.

- Não, isso você faz mais pra frente. Temos 
a empreiteira para tocar e as fazendas, e tudo 

isso depende do jogo político, e com você na 
política vamos fi car infl uentes, além de aumen-
tar os negócios.

O pai começa a cantar velhas canções de 
amor italiana. Crisley, afaga o pai e ri olhando 
para Fabrício. Neste momento, Alemão entra e 
anuncia que uma égua premiada pariu um po-
tro. O pai vibra e agradece o bom trabalho do 
administrador, anunciando que naquela noite 
tem que voar para Brasília a negócios.

- Anda Alemão, fala logo, adoro ouvir um 
pouco das suas fi losofi as. Você falou que estu-
dou isso na naquelas bandas da Alemanha, me 
diga, sobre o dinheiro, a riqueza.

- A riqueza infl uencia-nos como a água do 
mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos! 
Por isso gosto da vida simples no campo.

- Cabra bão, esse Alemão. Preocupado ape-
nas com o serviço e suas leituras. Um homem 
assim como você, na política, iria longe, sempre 
pensando em tudo antes.

Naquela noite, o pai vai no próprio mono-
motor para a capital federal. Comprar e vender 
políticos era seu principal negócio, o resto é fa-
chada.

Crisley novamente apenas com a toalha na 
cabeça pelo casarão, Fabrício a segue esguei-
rando-se pelas sombras. Ela entra no estábulo.

Excitado, ele chama a jovem madrasta, que 
responde estar esperando por ele nua no co-
cho. Entrando lá, o cavalo Sartre, ao sinal de um 
assobio de Alemão, dá um coice fatal em Fabrí-
cio, que desfalece ali mesmo. Crisley e Alemão 
comemoram, pois acabara de ser noticiada a 
queda do avião do empreiteiro. E Crisley gozan-
do grita: “gênioooo”.

Schopenhauer: “O destino é cruel e os ho-
mens são dignos de compaixão”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: o gênio

Dr. Google
problemas durante o trabalho.

Mas pouca gente se preocupa com 
isso, especialmente em um tema muito, 
mas muito sério: a saúde. O camarada 

abre o Google e digita os 
sintomas que está tendo, 
olha os primeiros resul-
tados e, de duas, uma: ou 
vai atrás do remédio que 
vai “resolver” o problema 
ou se desespera por achar 
que pode estar com algum 
problema grave.

Já vi muita gente ter 
problemas por conta des-
se comportamento. Me-
dicação incorreta, deixar 
de tratar algo importante 

a tempo ou mesmo entrar em depressão 
por conta de um problema inexistente. 
Tudo isso por acreditar que digitando sin-
tomas em uma ferramenta de busca iria 
descobrir o que estava errado com sua 
saúde. Bem absurdo, não?

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!

Acho impressionante como o conceito de pesquisar sobre saúde 
na internet é “furado”: se, em alguns casos, um médico, que 
estudou muito para isso, está avaliando o paciente fi sicamente 
e conta com exames, tem difi culdades para alguns diagnósticos, 
como seria possível uma pesquisa superfi cial ter chances de 
conseguir identifi car o problema?

CLIC 
FINAL 

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

Hoje em dia é possível encontrar pra-
ticamente tudo que se possa imaginar (e 
coisas que não se pode imaginar) na inter-
net. Acho impressionante ver a diferença 
do que tínhamos na 
rede mundial de com-
putadores 25 anos 
atrás e hoje. Sabendo 
usar, a internet é uma 
das mais impressio-
nantes ferramentas 
que se tem atualmen-
te. Se não souber usar 
você vai apenas per-
der tempo da sua vida 
vendo amenidades, 
como falei em edições 
anteriores.

Muita gente, porém, exagera. Tenta 
“substituir” mecânico, eletricista, con-
sultor, advogado, médico e tudo mais por 
pesquisas no mundo virtual.

Antes de qualquer coisa, pesquisar, 
seja na internet ou em qualquer outro lu-
gar, só vai ter utilidade se você souber ao 
menos o básico sobre o tema. Não adian-
ta você pesquisar, por exemplo, como 
consertar o freio do seu carro, se não tiver 
nenhuma noção de mecânica. As chances 
de você falhar na intervenção e piorar 
o problema são muito grandes, além de 
outras difi culdades, como falta de ferra-
mentas adequadas, de espaço apropriado 
e, claro, de conhecimento para identifi car 

EDUARDO FACIROLLI

É sabido que as universidades públicas estão entre 
os principais campos de batalha ideológica do bolsona-
rismo. Entretanto o governo de turno não trava nessa 
seara um embate à base de ideias e argumentos, como 
seria legítimo, mas de intimidações, não raro formais.

A mais recente delas foi a investigação por parte 
da Controladoria-Geral da União (CGU) contra dois pro-
fessores da Universidade Federal de Pelotas (RS), Pedro 
Hallal e Eraldo dos Santos Pinheiro.

Acusados pela CGU de proferirem “manifestação 
desrespeitosa e de desapreço direcionada ao presi-
dente da República” em evento online da universidade 
onde criticaram a gestão da pandemia, os docentes as-
sinaram termos de ajustamento de conduta, com extra-
tos publicados no Diário Ofi cial, dando encerramento às 
investigações.

A punição foi se comprometerem a não repetir crí-
ticas semelhantes pelos próximos dois anos e participa-
rem de curso de ética pública. Sanções dessa natureza 
geram efeito inibidor na liberdade de crítica inerente ao 
ofício acadêmico.

A investida se ampara em bases jurídicas vagas —o 
regime dos servidores da União, ao qual professores de 
universidades federais estão submetidos, proíbe “pro-
mover manifestação de apreço ou desapreço no recinto 
da repartição”, nos termos da lei 8.112, de 1990.

Não é difícil imaginar o impacto nefasto que a apli-
cação obtusa e autoritária de tal norma pode provocar 
no ambiente universitário. O próprio Ministério da Edu-
cação cancelou um deplorável ofício que recomendava 
“prevenir e punir” atos políticos nas instituições.

As investigações contra os professores foram aber-
tas após denúncia do deputado bolsonarista Bino Nu-
nes (PSL-RS), e o ofício ora cancelado fora inspirado em 
recomendação de 2019 do procurador Ailton Benedito 
de Souza, apoiador do hoje presidente da República.

“Impor-se a unanimidade impedindo-se ou difi -
cultando-se a manifestação plural de pensamento é 
trancar a universidade, silenciar estudantes e amorda-
çar professores”, decidiu a ministra Cármen Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2018.

A magistrada suspendia então decisões da Justiça 
Eleitoral que haviam autorizado a entrada de policiais 
em estabelecimentos de ensino superior para apreen-
der materiais e proibir debates.

A Constituição de 1988 apregoa a liberdade de en-
sinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber. Lidar com a divergência à base de coer-
ção só denota mais uma vez o desapreço do governo 
Jair Bolsonaro pela inteligência e pela livre manifesta-
ção.

Editorial

Obtuso e autoritário

FÉ DEMAIS
Pastores querem que as igrejas de Rondo-

nópolis não sejam enquadradas no “minilo-
ckdown” imposto por decreto do governador 
Mauro Mendes. A queixa foi levada à Câmara 
pela Associação dos Ministros do Evangelho 
(AME) da cidade. Eles reclamam do horário 
máximo de funcionamento dos estabele-
cimentos – às 19h – e da restrição de até 50 
pessoas em cultos realizados antes deste ho-
rário. O trágico nisso tudo é que são pastores 
de Rondonópolis, uma das primeiras cidades 
onde o sistema de saúde colapsou em razão 
da pandemia. Será que não enxergam a gravi-
dade do momento que vivemos?

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!

DENÚNCIAS
NA COVID
O presidente da AL, Max Russi, acredita que, 

neste momento de agravamento da pandemia, a 
Polícia Militar deverá receber muitas denúncias 
de aglomeração. “Porque tem muita gente re-
voltada por estar tomando todas as medidas de 
biossegurança, estar se cuidando, usando más-
cara, e ao lado da sua casa, o seu vizinho não se 
preserva e coloca a sua vida em risco”, avaliou. 
Desde a última quarta (3) está em vigor em todo 
o Estado um decreto que limita horário de fun-
cionamento das atividades econômicas e impõe 
toque de recolher às 23h.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A punição foi se comprometerem a não 
repetir críticas semelhantes pelos pró-
ximos dois anos e participarem de curso 
de ética pública
“ “ Uma mulher transexual foi encontrada morta no banheiro da casa dela no 

domingo, em Cuiabá. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP), Alexandra Monteiro, 30 anos, não fazia contato com a família 
desde sexta. Familiares foram até a residência, arrombaram a porta e encon-
traram a vítima morta. O crime foi no bairro Altos de Cuiabá e é tratado como 
homicídio. O corpo estava no banheiro em estado de decomposição. A famí-
lia informou que ela vivia um relacionamento conturbado. Nenhum suspeito 
foi preso até o fechamento desta edição.
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‘Desenvolve Mt’ pode driblar
crise e impulsionar a economia
DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
estadual Max Russi (PSB), 
afirmou que a Agência de 
Fomento do Estado de Mato 
Grosso - o ‘Desenvolve MT” 
– pode ser uma saída para 
empresários e comerciantes 
que tentam driblar a crise 
provocada pela pandemia, 
que teve início há exatos 12 
meses.

“Empresários e comer-
ciantes estão passando por 
um momento de dificuldade 
(financeira). São afetados de 
forma direta. Precisamos en-
contrar uma saída para essa 
situação, para não perder-
mos esses estabelecimentos. 
Seja por meio de microcrédi-
to, linhas de crédito ou outas 
operação financeira que im-
peçam o fechamento desses 
estabelecimentos econômi-
cos e que movimento a nossa 
economia”, pontuou Russi. O 
parlamentar argumenta que, 
os estabelecimentos comer-
ciais e principalmente o pro-
fissional liberal, têm busca-
do meios para não amargar 
grandes prejuízos, evitando 
dessa forma, fechar as portas.  
“O empresariado está com di-
ficuldades, manter o comér-
cio não está fácil, o trabalha-
dor está inseguro de perder o 
emprego. Vai passar a pande-

mia e nós precisamos dessas 
empresas gerando emprego 
e renda no nosso estado”, sa-
lientou o deputado.

Essa mesma sugestão 
foi dada ao governo em abril 
de 2020, no início da pande-
mia no estado. À época, Russi 
sugeriu a implementação de 
linha de crédito, que garanta 
o capital de giro de micro e 
pequenas empresas de Mato 
Grosso durante o período 
pandêmico. Propôs também 
que, a carência seja de no 
mínimo de 12 meses sem ju-
ros, ou que os mesmos sejam 
subsidiados.

“Enfrentamos esse mo-
mento nebuloso em nossa 
história, por isso precisamos 
assegurar que a nossa ativi-
dade econômica, através das 
micro e pequenas empresas, 
continue engrenada e evi-
tando demissões, evitando 
assim mais consequências 
ruins”, finalizou.

LINHAS DE
CRÉDITO
A Agência de Fomen-

to do Estado de Mato Gros-
so S/A – Desenvolve MT é 
uma Sociedade Anônima 
de Economia Mista, de capi-
tal fechado, com sede e foro 
em Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. Constitui-se em um 
instrumento de execução 
da política de investimento 

NA PANDEMIA. Para Russi, Agência pode driblar a crise provocada pelo novo coronavírus
Foto: Fablicio RodRigues

agência de Fomenta pode ser saída para empresários e comerciantes 

ação que extinguiu a pensão concedidaaex-governadores
de Mtorientação técnica 

Mauro Mendes acompanhou grupo de coordenadores 
Homenagem foi feita com restrição no número

de participantes 

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), acatou liminar 
e determinou o restabeleci-
mento de pensão paga ao 
deputado federal Carlos Be-
zerra. Decisão foi publicada 
no Diário de Justiça desta se-
gunda (8).

A pensão foi desconti-
nuada por meio de Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade. 
Porém, segundo o parlamen-
tar, valores pagos significam 
direito pré-constitucional. 
Um dos últimos valores de-
positados na conta do parla-
mentar alcançou montante 
de R$ 11,5 mil.

Conforme defesa de Be-
zerra, a ação que extinguiu 
a pensão concedida a ex-
-governadores do estado de 
Mato Grosso “de forma ab-
surda afetou o ora reclaman-

DA REPORTAGEM

O governador de Mato 
Grosso Mauro Mendes (DEM) 
faz parte do grupo de 21 go-
vernadores que articulam 
anunciar conjuntamente me-
didas restritivas a fim de re-
duzir o avanço da Covid-19 no 
Brasil. Os chefes de Executi-
vos dos estados concordaram 
em divulgar ações até o dia 14 
de março, pelo menos.

O país atravessa o pior 
momento da pandemia, com 
recordes diários de mortes. 
Em Mato Grosso, a taxa de 
ocupação de UTIs chegou a 
quase 99% no domingo e fo-
ram registradas 23 mortes. O 
pedido de uma ação nacional 
chegou a ser feito para o Mi-
nistério da Saúde, No entan-
to, a resposta foi a de que o 
presidente Jair Bolsonaro não 

te, na medida em que este 
ocupou cargo de Governador 
daquela Unidade Federativa”.

Ainda conforme o par-
lamentar, o Estado de Mato 
Grosso, por intermédio de 
seu Secretário de Gestão e 
Planejamento, suspendeu 
indevidamente o pagamen-
to da pensão, “na medida em 
que adotou uma interpreta-
ção, data vênia, desacertado 
daquilo que, de fato, foi deci-
dido”.

Segundo Bezerra, o 
subsídio recebido quando 
do final de seu mandato, es-
tava regularmente previsto 
na Constituição Estadual vi-
gente à época bem como 
no âmbito Federal. “Desse 
modo, havia perfeita sime-
tria entre o que previa o texto 
da Constituição Estadual e o 
comando disposto na Consti-
tuição Estadual e o comando 
disposto na Constituição da 

autoriza.
A ideia é a de que entre 

no pacto algumas iniciativas 
básicas, que sirvam para to-
dos os estados. A partir disso, 
cada um pode tomar outras 
decisões de acordo com a ne-
cessidade local. Mato Grosso 
já decretou toque de recolher 
entre 21h e 5h pelo período de 
15 dias. As atividades econô-
micas devem encerrar a partir 
das 19h. 

O principalmente objeti-
vo é o de comunicar a popula-
ção de que o momento é crí-
tico e pede que a circulação 
seja reduzida imediatamente, 
sendo a forma de diminuir 
a ocupação nos hospitais. O 
plano ainda está em discus-
são. 21 já concordaram em 
apoiar o pacto, mas a consul-
ta ainda está aberta para os 
que ainda não aderiram.

EX-GOVERNADOR

Gilmar restabelece pensão
de R$ 11 mil paga a Bezerra

EM CONJUNTO

Mauro e mais 20 governadores
articulam medidas restritivas

DA REPORTAGEM

Nesse dia 8 de março, 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, a 
Prefeitura de Sinop ofere-
ceu uma homenagem com 
café da manhã e entrega de 
flores, para as mulheres do 
Paço Municipal e das secre-
tarias. O encontro foi no ple-
nário da escola de governo, 
com a participação do prefei-
to Roberto Dorner, mulheres 
que atuam como secretárias 
municipais, representantes 
de cada setor e da Câmara.

Devido à pandemia, o 
evento foi com controle de 
público e seguindo as nor-
mas de biossegurança, por 
isso, foram convidadas uma 
representante de cada setor 
e secretarias para receber a 
singela homenagem. 

Durante a homena-
gem, foi destacada a impor-
tância das conquistas e da 
luta feminina na sociedade, 
além do agradecimento pelo 
trabalho prestado a socie-
dade de todas as servidoras 

presentes.
“Agradeço a todas as 

mulheres pela dedicação e 
esforço no dia a dia. Vocês 
são muito importantes para 
Sinop. Dedico minha eter-
na gratidão a cada uma de 
vocês, mulheres, que fazem 
a diferença. Mulheres que, 
com coragem e sensibili-
dade, lidam com inúmeros 
desafios. Ter vocês por perto 
desempenhando um papel 
único e importante, é a cer-
teza que nossa prefeitura vai 
além, com a força e coragem 
de cada uma de vocês”, res-
saltou Dorner;

A primeira-dama de 
Sinop, Secretária de Assis-
tência Social e presidente da 
Associação Para Desenvol-
vimento Social dos Municí-
pios de Mato Grosso (APDM), 
Scheila Pedroso, ressaltou: 
“Nós mulheres estamos pre-
sentes em todos os setores 
da sociedade, e como é im-
portante o papel da mulher. 
Hoje é um dia para comemo-
rar as conquistas, os nossos 
direitos”, frisou.

DIA DA MULHER

Sinop: Dorner  homenageia 
e entrega flores às
mulheres da administração

República”.
Ocorre que a gestão es-

tadual entendeu que toda e 
qualquer pensão devida a ex-
-governadores, sejam aque-

las anteriores à Constituição 
de 1988 ou posteriores, deve-
riam ser suspensas, colocan-
do todos os beneficiários no 
mesmo grupo.

do Estado de Mato Grosso e 
tem por objetivo social con-
tribuir para a aceleração do 

desenvolvimento sustentável 
do Estado, estimulando a re-
alização de investimentos, a 

criação de empregos e renda, 
a modernização das estrutu-
ras produtivas, o aumento da 

competitividade estadual e a 
redução das desigualdades 
sociais e regionais.
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Bolsonaro anuncia construção de
contorno de 190 km na BR-158
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro confirmou que se-
rão realizadas obras para 
resolver a situação da rodo-
via BR-158, em Mato Gros-
so. 

Será construído um 
contorno de 190 km, para 
que a pista não passe pela 
reserva indígena Marãiwat-
sédé. A previsão é que as 
obras só sejam iniciadas 
em 2022.

A bancada federal de 
Mato Grosso vinha exigin-
do ao Ministério da Infraes-
trutura uma solução para 
um trecho da rodovia BR-
158 que se transformou em 
um ‘atoleiro’ e está pratica-
mente intrafegável.

O ministro de Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, anunciou na sema-
na passada que deu início 
a uma manutenção emer-
gencial na BR-158.

Em reunião com de-
putados federais e senado-
res de Mato Grosso o mi-
nistro garantiu ainda que 
os problemas de trafega-
bilidade que aconteceram 

este ano não vão se repetir 
em 2022, pois será empre-
gada a mesma experiência 
que deu resultados posi-
tivos em outras rodovias, 
como a BR-174, que sofria 
com situações similares.

Recentemente, po-
rém, o Ministério Público 
Federal (MPF) garantiu na 
Justiça o fechamento do 
traçado da rodovia BR-158, 
que corta o interior da re-
serva indígena Marãiwat-
sédé, localizada na região 
de Barra do Garças.

Em uma postagem 
em seu perfil no Insta-
gram, no domingo (7), o 
presidente Jair Bolsonaro 
citou que a Justiça Fede-
ral proibiu o asfaltamento 
do trecho de 110 km que 
corta a reserva indígena. 
Ele anunciou que será feito 
um contorno, de 190 km.

O presidente afirmou 
que, por necessidade de 
outras licenças, o início das 
obras deve ocorrer apenas 
em 2022. 

A BR-158 chega a mo-
vimentar por dia 2 mil car-
retas bitrem com 70 tone-
ladas cada.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bancada federal vinha exigindo solução para um trecho da rodovia

TRECHO EM MT. Trajeto fará com que a pista não passe pela reserva indígena Marãiwatsédé 

DA REPORTAGEM

Seis em cada 10 peixes 
cultivados no Brasil são tilá-
pias. A produção da espécie 
mais importante da piscicul-
tura brasileira atingiu 486.155 
toneladas, em 2020. Com isso, 
passa a representar 60,6% do 
total (802.390 toneladas) – 
em 2019, representava 57% e 
em 2018, 54,1%.

O desempenho da tilá-
pia foi o melhor entre todas 
as espécies de peixes de cul-
tivo. A produção cresceu ex-
pressivos 12,5% em relação ao 
ano anterior (432.149 t). A re-
gião Sul lidera a produção de 
tilápia no Brasil, com 44% do 
total (213.351 t). Entre os es-
tados, destaque absoluta ao 
Paraná, com 166.000 t (135% 
a mais que São Paulo, o se-

DA REPORTAGEM

Sindicato Rural de Ca-
narana, Senar-MT e Fazenda 
Stella realizaram em fevereiro, 
o curso de Rédeas de Muares. 
Participaram do treinamento 
10 funcionários da fazenda, 
que é gerenciada por Amilton 
César Hoshina.

Os participantes rece-
beram instruções sobre se-
gurança e saúde no trabalho, 
meio ambiente, introdução, 
orientações sobre anemia, 
infecciosa equina, conhecer 
sobre o animal, identificar 
os equipamentos, arrear o 
animal, montar no animal, 
manter a postura correta e o 
equilíbrio sobre o animal, co-
nhecer os andamentos bási-
cos, conhecer as ajudas, fazer 
os exercícios de rédeas e equi-
tação, desmontar do animal, 
desarrear o animal, princípios 
de gestão.

DA REPORTAGEM

O consumidor, afetado 
pelo preço da gasolina, tam-
bém está tendo dificuldades 
para recorrer ao substituto 
imediato nos veículos com 
motor flex. Motivado por uma 
combinação de entressafra e 
aumento de demanda, o pre-
ço do etanol hidratado acu-
mula aumento de 21,1% desde 
janeiro, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP).

O preço médio do litro 
do combustível saltou de R$ 
3,221 para R$ 3,901, confor-
me o levantamento semanal 
da ANP. Apesar de ser mais 
cara que o etanol, a gasolina 
comum subiu menos: 14,6% 
de janeiro a março. O preço 
médio do litro da gasolina no 
país passou de R$ 4,622 para 
R$ 5,299.

No atacado, o aumen-
to é ainda maior. Segundo o 

Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea), o etanol acumula 
alta de 35% nas usinas do 
Centro-Sul, a principal região 
produtora do país.

Dependendo do mode-
lo do veículo, o etanol torna-
-se vantajoso quando custa 
até ou menos que 75% do 
valor da gasolina. Segundo 
o levantamento da ANP, so-
mente seis estados atingiram 
essa proporção na primei-
ra semana de março: Goiás 
(68,9%), Mato Grosso (69,3%), 
Minas Gerais (72,8%), Amazo-
nas (74,4%), Mato Grosso do 
Sul (74,7%) e Sergipe (74,9%).

Em alguns estados, o 
preço do etanol quase se 
iguala ao da gasolina. As 
maiores proporções foram re-
gistradas no Amapá (93,9%), 
Rio Grande do Sul (91%), em 
Santa Catarina (85,9%) e no 
Pará (83%).

Desempenho foi o melhor entre todas as espécies de peixes de cultivo 

Treinamento foi oferecido a funcionários da Fazenda Stella Álcool acumula aumento de 21% desde janeiro 

TILÁPIA

Produção cresce 12,5% em 2020, 
atingindo 486.155 toneladas

CANARANA

Fazenda Stella sedia Curso
de Rédeas de Muares

REFLEXO

Aumento da gasolina 
causa impacto no
preço do etanolFOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

gundo colocado no ranking 
nacional). O Brasil consolida-
-se como o 4ª maior produtor 
de tilápia em termos globais. 

Com esse crescimento, o país 
aproxima-se ligeiramente do 
Egito (3º), que em 2020 pro-
duziu 940 mil toneladas. Em 

2019, a produção brasileira 
de tilápia equivalia a 48% da 
produção egípcia. Em 2020, 
representou 51,8%.
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AKST – SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI S/S, CNPJ 
23.402.190/0001-79, torna público que requereu a SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença Prévia, Licença de Instala-
ção e Licença de Operação, para Atividade médica ambulatorial 
com recursos para a realização de exames complementares, 
localizado na Avenida dos Tarumãs, n° 1942, Sala 01 e Sala 02, 
Setor Comercial, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Ambien-
tal Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

E.A.F PINHEIRO & CIA LTDA, CNPJ 06.063.308/0001-62, tor-
na público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, a Licen-
ça Prévia e Licença de Instalação, para atividade de Serviços 
de Manutenção e Recuperação Mecânica de Veículos Automo-
tores, a ser instalada na Rua Colonizador Ênio Pipino c/ Rua 
Projetada 22, Quadra 03, Lotes n° 01/02/03, Residencial Cida-
de Alta, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32, localizada na Rua 
Raquel de Queiroz, 291, Residencial Universitário, Quadra 003, 
Lote 002, município de Alta Floresta (MT) torna público que re-
quereu junto a SECMA/Alta Floresta/MT – Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alta Floresta/
MT as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(LO) para a atividade de “Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo”, conforme 
Resolução Consema n° 85/2004. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-
6157 – eng.nildo@gmail.com

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, 
CNPJ 37.527.173/0004-15, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a renova-
ção da Licença de Operação via LAC (Licença por Adesão e 
Compromisso) para a atividade de Armazéns gerais - emissão 
de warrant. Localizado no LOT. LOTE INDUSTRIAL PARTE 
L-1019R, zona rural, município de Tabaporã/MT. Coorde-
nadas geográficas do Empreendimento: 56°16’05,157”W 
11°17’55,172”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI – CNPJ: 12.843.394/0001-
29, localizado na Av. das Nações, 3899-S, Bairro Parque das 
Américas, município de Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Mato Grosso a Licença por Adesão e Compromis-
so (LAC) para a atividade de “Lavanderia industrial para roupas 
e artefatos industriais”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SO-
BRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, torna público 
que requereu à SEMA-MT, a Licença Ambiental Simplificada do 
Canteiro de Obras Elétrico I, para construir a Ponte Sobre o Rio 
Elétrico I na rodovia MT 413.

A Agrimat Engenharia e Empreendimentos Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF nº 07.095.509/0001-04, torna-se público que reque-
reu junto a Secretaria do Estado de Meio Ambiente SEMA-MT, 
as Licenças Ambientais Simplificadas dos seguintes canteiros 
de obras Eletro I, Eletro II e Fundo de Pedras, localizadas na 
rodovia MT 413.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
Tipo: Menor Preço Por Item PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019 de 02 de janeiro de 
2019 torna público aos interessados que realizará licitação no dia 22/03/2021, 
às 08H00, para futura e eventual Aquisição e Confecção de artigos de vestu-
ários e enxovais (uniforme, lençol, campos entre outros), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do Edital de Licita-
ção. 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 das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 08 de março de 2021.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

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

 RETIFICAÇÃO 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$ 400.069,00 (QUATROCENTOS MIL E SESSENTA E NOVE 
CENTAVOS), retificado por erro na digitação do valor final.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT
AVISO  DE ABERTURA

TOMADA DE PREÇO N.º 02/2021

A Prefeitura de Porto Esperidião/MT, torna público a abertura da  TOMADA DE 
PREÇO Nº 02/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
DE CONVIVENCIA DO IDOSO - LOCAL: Sala de licitações da prefeitura de 
Porto Esperidião-MT. DATA: 25 DE Março DE 2021 - HORÁRIO: 09 horas - 
Porto Esperidião - MT, 08 de Março de 2021.Contato: E-mail: licitacaoporto@
gmail.com.

RONEY BATISTA CARDOSO
-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
014/2021

O Município De Tabaporã/Mt, Pessoa Jurídica De Direito Público Interno, De-
vidamente Inscrita No Cnpj Sob O Nº. 37.464.997/0001-40, Com Sede Ad-
ministrativa Na Avenida Comendador José Pedro Dias, N.º 979, – Mt, Cep 
– 78.563-000, Fone (66) 3557-1505, Por Meio De Seu Presidente Da Cml, 
Instituído Pela Portaria 001/2020 De 07/01/2021, No Uso De Suas Atribui-
ções, Torna Público A Abertura De Licitação Na Modalidade Tomada De Pre-
ços, Do Tipo Menor Preço Global, Objetivando A Contratação De Empresa 
Especializada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia 
Para A Restauração Do Pavimento Asfaltico Com Aplicação De Lama Asfaltica 
“Rl-1c” Em Diversas Ruas Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Termo 
De Convenio N° 0113/2020, Firmados Entre A Secretaria De Estado De Infra-
estrutura E Logistica – Sinfra Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, 
Tudo Em Conformidade Com O Projeto Básico E Seus Anexos, Integrantes 
Deste Edital. Modalidade De Licitação: Tomada De Preços Tipo De Licitação: 
Menor Preço Global Conformidade: Edital E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 
8.666/93 E Suas Alterações, Lei Federal Nº. 10.520/02 E Lei Complementar 
N°. 123/06 E Lc 147/14. Forma De Execução: Indireta Do Cadastro Para Par-
ticipação Data: 09/03/2021 Horário: Das 07h00minh Às 17h00minh (Horário 
Local) Local: Prédio Da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Citado). Data 
Final: 21/03/2021 As 17h00minh (Horário Local) Da Entrega Dos Envelopes 
E Credenciamento Data:23/03/2021 Horário: Das 07h00minh Às 08h00minh 
(Horário Local) Local: Prédio Da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Cita-
do). Do Julgamento Data:23/03/2021 Horário:08h00min Horas (Horário Local) 
Local: Prédio Da Prefeitura Municipal (Endereço Acima Citado). Observação 
01: O Edital Na Íntegra Com Seus Anexos, Bem Como Todo Material Neces-
sário Para Elaboração Das Propostas E Demais Informações, Encontram-Se 
À Disposição Na Prefeitura Municipal De Tabaporã/Mt, No Endereço Eletrôni-
co Www.Tabapora.Mt.Gov.Br E (Ou) Via E-Mail Licitacao@Tabapora.Mt.Gov.
Br Acima Citado, Ou Pelo Telefone 66 3557 1248, Sem Qualquer Ônus, Aos 
Interessados Em Participar Da Licitação, Durante O Horário Normal De Aten-
dimento Da Prefeitura (2ª A 6ª Feira Das 07h00min Horas Às 11h00min Horas 
E Das 13:00min As 17:00min Horas, Exceto Feriados E Pontos Facultativos).
Tabaporã/Mt, 08 De Março De 2021.

HELIELSON TEODORO ALVES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT
Extrato de Ordem de Serviço

Nº contrato: 080/2020

Assunto: A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, ins-
crita no CNPJ: 13.465.309/0001-67, autoriza a empresa MAICO RIGOTTI EI-
RELI CNPJ 31.125.287/0001-47, residente em Av. Deputado Hitler Sansão, nº 
130, Modulo 01, Juina-MT, CEP 78.320-000, através do contrato nº 80/2020 
celebrado entre as parte de acordo com a licitação tomada de preço 010/2020  
processo 190/2020, a dar início aos serviços da obra do objeto do contrato 
acima, obedecendo os padrões técnicos e as exigências descritas no edital e 
contrato assinado entre as partes.
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU-
ÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT 
CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DISCRITIVO, ATEN-
DENDO O CONVÊNIO 884026/2019”.
Partes:  Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, inscrita 
no CNPJ: 13.465.309/0001-67, e a empresa MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 
31.125.287/0001-47, residente em Av. Deputado Hitler Sansão, nº 130, Modu-
lo 01, Juina-MT, CEP 78.320-000.
Valor: R$461.349,05 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZEN-
TOS E QUARENTA E NOVE REAIS, E CINCO CENTAVOS).
Vigência: 28/12/2020 à 25/06/2021.
 Data de assinatura: 23/12/2020
                                                                                                                                                      

            Cotriguaçu-MT, 23 de fevereiro de 2021.

Olirio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

Rua Colonizador Ênio Pipino nº 6865 Setor 
Industrial Norte, CEP: 78550-000, Sinop/MT 

 
CNPJ: 35.099.956/0001-77 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO 
GROSSO - COANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, especificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que 
nesta data totalizam 107 (cento e sete) membros, para a Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2021, na sede da 
cooperativada, sito à rua Colonizador Enio Pipino, nº. 6865, Bairro Industrial 
Norte, no Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 05:00 horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em 
segunda convocação às 06:00 horas, com metade mais um dos associados e, em 
terceira e última convocação, as 07:00 horas com o quórum mínimo de 10 
(dez) cooperados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

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

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstração das sobras apuradas, ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
Sociedade; 
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 

2- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, após a 
dedução dos fundos obrigatórios; 
3- Orçamento para 2021; 
4- Eleição dos membros do Conselho de Administração e Posse; 
5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse; 
6- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
7- Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Sorriso – MT, 01 de março de 2021  
ANDRÉ LUNARDI 

PRESIDENTE 
09,10,11/03/2021  

 RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633. 

CNPJ: 35.099.956/0001-77
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO GROSSO - CO-
ANORTE, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, es-
pecificamente em seu Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data 
totalizam 107 (cento e sete) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada no dia 27 de março de 2021, na sede da cooperativada, sito à 
rua Colonizador Enio Pipino, nº. 6865, Bairro Industrial Norte, no Município 
de Sinop, Estado do Mato Grosso, às 05:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda convocação 
às 06:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira e última 
convocação, as 07:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) cooperados 
presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompa-
nhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

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

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
d) Demais demonstrações contábeis obrigatórias, previstas nas Nor-

mas Brasileiras de Contabilidade;
e) Parecer do Conselho Fiscal;

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

3- Orçamento para 2021;
4- Eleição dos membros do Conselho de Administração e Posse;
5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Posse;
6- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
7- Outros assuntos de interesse do quadro social.

Sorriso – MT, 01 de março de 2021 
ANDRÉ LUNARDI

PRESIDENTE

09,10,11/03/2021 
 RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Campo Novo do Parecis-MT, 08 de março de 2021.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 020/2021

Leandro Nery Varaschin

Recebimento das propostas: a partir do dia 09 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 26 
de março de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 26 de março de 2021, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 26 de março 
de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e 
protetores de câmaras de ar. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002  
CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2020 

 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, 
CARDIOLOGIA, PEDIATRIA, CLINICA GERAL, ANESTESIOLOGISTA E 
PRESCRIÇÃO MÉDICA (VISITADOR) 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Fica retificada a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE 
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, 
CARDIOLOGIA, PEDIATRIA, CLINICA GERAL, ANESTESIOLOGISTA E 
PRESCRIÇÃO MÉDICA (VISITADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, EM PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, conforme abaixo descrito: 
Onde lia-se: 
2. PREÂMBULO 
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO/MT, por intermédio da sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO 
NORMATIVO N° Nº 351/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020, torna público para 
conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital n° 025/2020 
da Licitação Chamada Pública Nº 008/2020, com base no que dispõe a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Passará a ler-se: 
2. PREÂMBULO 
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO/MT, por intermédio da sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO 
NORMATIVO N° Nº 385/2021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital n° 025/2020 
da Licitação Chamada Pública Nº 008/2020, com base no que dispõe a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. Justificamos a reabertura do prazo de credenciamento de serviço 
especializado, conforme solicitação efetuada pela CI Nº 075/RBS/CISVP/2021, de 
lavra do Sr. Rafael Souza Barros, Secretário Executivo do CISVP, embasado no 
item 14.7. do Edital nº 025/2020 da Chamada Pública nº 008/2020.  
4. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA 
4.1. Fica aberto novo prazo para o recebimento da inscrição e a entrega da 
documentação que ocorrerão a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação 
do aviso sobre o Edital Complementar 002 na imprensa oficial, que ocorrerá de 
segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, 
CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto até o dia 
21/08/2021, para quaisquer novos interessados.  
4. DA RATIFICAÇÃO 
4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 05 de março de 2021. 
Gleiciane Noleto Lopes 

Presidente - CPL 
Rafael Souza Barros 

Secretário Executivo do CISVP 

 

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que realizou no dia 05 de 
março de 2021, às 08h00min, na Sala de licitações do CISVP em Peixoto de 
Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, a fim de suprir as necessidades do Hospital Regional de Peixoto 
de Azevedo, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme EDITAL Nº 
003/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021, onde sagraram-se 
vencedoras as empresas: CAMBOIM & SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
19.201.021/0001-01, para os itens no valor global de R$ 778.795,00 (Setecentos e 
Setenta e Oito Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais); L. MORAES 
SUPERMERCADOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 30.626.821/0001-07, para o item 
n° 368 no valor global de R$ 22.540,00 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta 
Reais); COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 02.545.557/0001-
33, para os itens no valor global de R$ 905.633,80 (Novecentos e Cinco Mil, 
Seiscentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos) e a empresa R C MACCARI 
- EPP, inscrita no CNPJ n° 05.121.635/0001-60, para os itens no valor global R$ 
1.269.736,20 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e 
Seis Reais e Vinte Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas 
diretamente na sede do Consórcio, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 
2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 05 de março de 2021. 
GENIFER KAISER 

Pregoeira Oficial do CISVP

 

Conforme o artigo 8º da Port.304/2012/SEFAZ a empresa 
MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMU-
NICACOES EIRELI, sediada na Rua dos Cajueiros, nº 1321, 
Bairro Setor Residencial Norte, Sinop-MT, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.554.884/0001-78, Inscrição Estadual nº 13.421.925-
2, vem apresentar o extravio do Livro de Documentos Fiscais 
e Ocorrências, Modelo 6, nº 01, cadastrado em 03/05/2011 e 
autenticado em 20/05/2011.”

09,10,11/03/2021. 
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EMPRESA Quantidade de plantões VLR. TOTAL 
MUNIZ & MUNIZ S/S 320 R$ 320.000,00 

CORPUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA 180 R$ 180.000,00 
BCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 390 R$ 390.000,00 

TERRA VERDI – SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 70 R$ 70.000,00 
VALOR TOTAL R$ 960.000,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 

RESULTADO DE LICITAÇÃO  
CREDENCIAMENTO N° 001/2021 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT,  através de sua Comissão Permanente de Licitações, tornar público 
o RESULTADO do Credenciamento nº 001/2021, que tem como objeto Contratação de empresa para prestar 
serviços médicos de urgência e emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões 
de 12 horas, no Hospital Maria Zélia no município de Marcelândia-MT. Neste ato foi credenciada a empresa: 

Marcelândia/MT, 08 de março de 2021.  Publique-se. 
Gisele Aparecida da Silva Pires 

Secretária da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 05/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 08 de 
março de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT” foi 
declarada DESERTA. Maiores informações podem ser solicitadas 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, 08 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 014/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 24 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
029/2021, 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, 08 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
 
 

 

 

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 22 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. 024/2021, objetivando o 
R E G I S T R O  D E  P R E Ç O S  PA R A F U T U R A E  E V E N T U A L 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
GLOBAL. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ADESÃO N° 025/2021

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2020, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
86/2019, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 
TOCANTINS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. 
Empresa contratada: FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 49.058.654/0001-65, Valor total R$ R$ 
54.560,88.

Marisete M. Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
PRODUTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS E AS NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE SORRISO-MT. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
10/03/2021 até às 08:00 horas do dia 24/03/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 25/03/2021 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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DA REPORTAGEM

Cruzeiro e São Raimun-
do-RR voltam a se enfrentar 
na Copa do Brasil depois de 
pouco mais de um ano. Ano 
passado, também na primei-
ra fase, os dois times duela-
ram em Roraima, com a Ra-
posa se classificando após o 
empate por 2 a 2, em função 
de melhor classificação no 
ranking da CBF. E não foi o 
único sofrimento azul e bran-
co em mata-mata em 2020.

Na segunda fase da 
Copa do Brasil, o Cruzeiro no-
vamente empatou com uma 
equipe de divisão inferior no 
Campeonato Brasileiro. Após 
1 a 1 com o Boa Esporte, em 
Varginha, a classificação che-
gou nos pênaltis. O duelo da 
terceira fase foi contra o CRB. 
Derrota por 2 a 0 em casa, 
empate por 1 a 1 fora e elimi-
nação.

No Campeonato Minei-
ro, o péssimo rendimento 
com Adilson Batista fez com 
que o Cruzeiro sequer tivesse 
a oportunidade de disputar 
as semifinais. Quinto coloca-
do, foi para o Troféu Incon-

COPA DO BRASIL

Cruzeiro reencontra
mata-mata; São
Raimundo vem
de inatividade

Raposa foi eliminada da última Copa do Brasil pelo CRB

fidência, novamente com 
jogos únicos de mata-mata. 
Eliminou o Patrocinense com 
vitória por 3 a 0, e a final com 
o Uberlândia não aconteceu 
em função de surtos de Co-
vid-19 no elenco do time do 
Triângulo.

É início de temporada 
para o Cruzeiro, que disputou 
apenas três jogos com o novo 
comandante e que tem sete 
caras novas no elenco. Mas, 
o caso do São Raimundo-RR 
é ainda mais complicado. O 
único jogo de 2021 foi há qua-
se dois meses. No dia 20 de 
janeiro, o time perdeu por 4 a 
3 para o Galvez e deu adeus à 
Copa Verde ainda na primeira 
fase.

O calendário do São Rai-
mundo ainda prevê disputa 
do Campeonato Roraimense 
e da Série D – ambos só ini-
ciam em maio. Além de che-
gar com um longo tempo de 
inatividade, o time não terá o 
comandante Chiquinho Via-
na no banco. O treinador, que 
era o técnico no confronto do 
ano passado, foi internado no 
fim da semana por conta da 
Covid-19.

Temporada histórica não foi sorte
DA REPORTAGEM

Não foi a sorte que levou 
o Palmeiras a fazer uma tem-
porada histórica em 2020. O 
título da Copa do Brasil, con-
firmado no último domingo, 
fez o Verdão encerrar o seu 
ano esportivo com três con-
quistas expressivas, algo que 
não ocorria no clube desde 
1993, e também deixou o seu 
torcedor em estado de ale-
gria.

É verdade que o projeto 
palmeirense começou de um 
jeito e precisou buscar uma 
nova rota no meio do cami-
nho. Mas a ideia de dar espa-
ço aos garotos formados pela 
base se manteve presente do 
início ao fim e fez a diferença.

O início com Vanderlei 
Luxemburgo foi importante 
por dar respaldo aos garotos 
e iniciar um trabalho sem 
as mesmas contratações 
dos anos anteriores. Deu re-
sultado com o Paulistão. A 
evolução técnica da equipe, 
porém, veio somente após 
a chegada de Abel Ferreira, 
com a transição comandada 
por Andrey Lopes.

Foi nessa nova busca de 
“identidade” que o Palmei-
ras embalou para as grandes 
conquistas. O time liderado 
pela comissão técnica por-
tuguesa teve ótimos jogos, 
mostrou evolução técnica, 
recuperou confiança de jo-
gadores, mas sofreu com a 
sequência física e emocional.

Além de todas as dificul-
dades provocadas pela Co-
vid-19, o Verdão viu seu time 
com vários garotos entrar em 
uma rotina de jogos impor-
tantes. Não teve plasticidade 
em alguns momentos, ou o 
que alguns definem como 
bonito em termos táticos 
mais modernos, mas mante-
ve a rotina de competição e 
de disputas por títulos.

É difícil questionar um 

estilo de jogo “mais agradá-
vel” quando a eficiência mos-
tra o que foi feito. O Verdão 
de 2020 disputou todos os 
79 jogos possíveis de seu ca-
lendário. Fracassou, sim, no 
Mundial de Clubes da Fifa, 
mas venceu Campeonato 
Paulista, Libertadores, Copa 

PALMEIRAS. Verdão vence o Paulistão com Luxemburgo, e Copa do Brasil e Libertadores com Abel

Foto: Divulgação

Foto: arquivo

Foto: ailton Cruz

O elenco do Palmeiras que fechou 2020 com título da Copa do Brasil

Flu garantiu vaga direta na fase de grupos 

Sinop tem duas derrotas em duas partidas no Estadual 

do Brasil e só não brigou no 
Brasileirão porque não teve 
fôlego para enfrentar a ma-
ratona.

O Palmeiras pode ser 
cobrado para melhorar sua 
administração financeira, 
para diminuir sua dívida, ter 
mais transparência em al-

guns assuntos de seu dia a 
dia na sede social. No futebol, 
deve ser - como foi - questio-
nado pelo seu desempenho 
ruim no Mundial de Clubes.

Mas nada disso diminui 
o feito alcançado por Abel 
Ferreira e seus jogadores. Um 
time que venceu três títulos 

importantes e disputou to-
dos os jogos possíveis de seu 
calendário em 2020 merece 
ser elogiado. 

A temporada que aca-
bou teve um Palmeiras his-
tórico contra o River Plate na 
Argentina, um time que ven-
ceu com sobra adversários de 

qualidade como o Atlético-
-MG, goleou com facilidade o 
Corinthians e não deu chan-
ces para rivais como Santos 
e Grêmio nas decisões da Li-
bertadores e Copa do Brasil. 
Um 2020 que vai ficar para a 
história do Palmeiras. E 2021 
já começou...

LIBERTADORES

Flu vai à fase de grupos
e Grêmio jogará a pré

VELHO CONHECIDO

Marcos Birigui retorna ao
Sinop para o Estadual 2021
DA REPORTAGEM

Após a segunda der-
rota no Campeonato Mato-
-grossense 2021, o presiden-
te do Sinop, Agnaldo Turra, 
confirmou o retorno do 
técnico Marcos Birigui, um 
velho conhecido, ao coman-
do do Galo. Junto dele, tam-
bém volta o auxiliar-técnico 
Carioca.

O Sinop vive um mo-
mento de dificuldade fi-
nanceira e ainda não somou 
pontos na competição. 

Na estreia, o Galo do 
Norte perdeu por 3 a 0 para 
o Sorriso, fora de casa. 

Na manhã de sábado, 

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.

em casa, a equipe foi derro-
tada por 2 a 0 para o Cuiabá, 
clube que está credenciado 
à Série A do Brasileiro e se 
mantém na liderança do Es-
tadual, com duas vitórias. 

Independente do pla-
car do jogo Poconé x Grêmio 
Sorriso – encerrado após o 
fechamento desta edição –, 
o Sinop permanece na zona 
de rebaixamento, sem ne-
nhum ponto – mesma con-
dição do Dom Bosco, que 
também perdeu suas duas 
partidas. 

Na 3ª rodada, o Galo 
joga com o Ação/Santo An-
tônio, novamente no Gigan-
te do Norte.

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-
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 
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-

Foto: MarCos ribolli

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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BRUNA DIAS

Iniciamos o mês de mar-
ço. Neste novo período, um mês 
de debates sobre igualdade de 
gêneros, homenagens e refle-
xões às mulheres. A Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
certificou a data oficialmente 
no ano de 1975. No calendário 
brasileiro, o dia 8 foi intitulado 
para comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher. O fato é 
marcado por inúmeros movi-
mentos em defesa aos direitos 
da mulher e comemorado in-
ternacionalmente.

Ao longo dos anos, a 
data também se tornou uma 
celebração comercial. Exis-
tem pessoas que investem em 
presentes. Chocolates, frases 
românticas nas redes sociais, 
jantar com luz de velas, rosas 
vermelhas e outros mimos se 
destacam no Dia Internacional 
da Mulher.

Apesar de todas celebra-
ções, não devemos esquecer o 
real significado pela qual a data 
foi oficializada. É preciso refletir 
para lutar em busca dos ideais 
que envolvem o universo femi-
nino.

Poucos foram os avanços 
nestes anos. Aborto, abuso no 
ambiente de trabalho, desi-
gualdade salarial, feminicídio, 
violências físicas, morais e se-
xuais, são alguns problemas a 
serem resolvidos.

BRUNA DIAS É ANALISTA DE SOCIAL MEDIA, FOTÓGRAFA E 
PUBLICITÁRIA

Com um caminho repleto 
de desafios, a jornada é longa. 
Mulheres enfrentam precon-
ceitos diariamente. E em cada 
obstáculo, se fortalecem para 
seguir a vida de cabeça ergui-
da sem julgamentos. De modo 
que haja uma valorização diária 
e não apenas no dia 08 de mar-
ço.

Mais do que a definição de 
um sexo, ser mulher é sinônimo 
de força. É seguir sua intuição 
afim de orgulhar-se por cada 
conquista. É ter amor próprio e 
não perder a fé. É ser feliz usan-
do o calçado preferido, a roupa 
que sentir vontade, amar os 
cabelos, sair sem maquiagem 
e entender que inspira muitas 
pessoas. É compreender que 
ser feminista não diminui a sua 
importância perante a uma so-
ciedade machista. É se dedicar 
ao máximo. Ser mulher é espe-
cial, se cuidar. Mesmo com uma 
rotina intensa, cuidar da família, 
filhos, trabalho e casamento. É 
finalizar o dia com um sorriso 
no rosto e a convicção de que 
venceu.

Meu desejo é que todas 
as mulheres conquistem a tão 
sonhada autonomia, possam 
se permitir e evoluir como ser 
humano realizando as suas pró-
prias escolhas. 

Que a liberdade esteja 
presente em uma sociedade 
mais justa e com união. Mulhe-
res, lutem bravamente!

“Nos primeiros meses da pandemia, 
já tivemos casos de feminicídio”
DA REPORTAGEM

A delegada Jozirlethe 
Magalhães Criveletto, titular 
da Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher, disse 
que a pandemia do novo co-
ronavírus piorou a situação 
da violência doméstica. Ape-
sar do número de registros de 
casos ter diminuído, o núme-
ro de feminicídios aumentou, 
o que mostra que a violência 
ocorria, mas alguns casos só 
chegavam às autoridades no 
último estágio, quando ocor-
ria a morte da mulher.

Segundo a delegada, 
desde março de 2020, quan-
do iniciaram as primeiras 
medidas de combate à Co-
vid-19, o número de registros 
de violência doméstica em 
Cuiabá caiu. A Delegacia da 
Mulher nunca ficou fechada, 
no entanto, por causa das 
medidas restritivas a procura 
foi menor.

Outro motivo também 
foi o cárcere privado. Com 
o agressor passando mais 
tempo em casa com a vítima, 
existiram situações em que a 
mulher foi impedida de sair 
de casa. Também havia a 
possibilidade de registro on-
line, mas a delegada Jozirle-
the explicou que muitas das 
vítimas vivem em situação de 
maior vulnerabilidade social, 
com menos acesso à infor-
mação e tecnologia. Apesar 
de queda nos registros, a vio-
lência não diminuiu.

“Na verdade, nós ti-
vemos uma diminuição de 
denúncias, de boletins de 
ocorrência registrados, mas 
gradativamente tivemos um 
aumento no número de mor-
te de mulheres. E isso signifi-
ca, para nós que trabalhamos 

com enfrentamento à violên-
cia, que na realidade isso es-
tava acontecendo dentro dos 
lares, e esse ciclo de violência 
chegava até o último grau 
que é o feminicídio”.

De acordo com a de-
legada, Cuiabá já estava há 
dois anos sem registro de ca-
sos de feminicídios e após o 
início da pandemia, logo nos 
primeiros meses mortes co-
meçaram a ser registradas.

As denúncias que ocor-
reram foram principalmente 
feitas por mulheres de clas-
ses mais pobres. A delegada 
explicou que a questão da 
violência doméstica é dife-
rente dos outros crimes, pois 
a vítima precisa de um aco-
lhimento e de uma rede de 
amparo, e para mulheres em 
maior vulnerabilidade social 
o amparo do Estado é a única 
opção.

“Hoje a violência domés-
tica está em todas as classes 
sociais. Existem pessoas que 
tem outros meios, mas as 
mulheres em maior vulne-
rabilidade social necessitam 
mais das políticas públicas 
[...] muitas delas não têm op-
ção, não tem emprego, então 
elas precisam destas políticas 
públicas. A atração que a de-
legacia exerce muitas vezes 
não é nem a questão da con-
denação do agressor, é que a 
mulher precisa de ajuda para 
retomar a vida dela sozinha”.

Jozirlethe disse que as 
mulheres com maior poder 
aquisitivo também sofrem 
violência doméstica, mas 
conseguem resolver o pro-
blema sem passar pela es-
fera criminal, buscam a Jus-
tiça por meios próprios. O 
principal desejo das vítimas, 
segundo a delegada, é se li-

Foto: Divulgação

Aumento no número de feminicídios tem relação com maior permanência em casa 

APÓS 2 ANOS. O relato foi feito pela delegada Jozirlethe Criveletto

DA REPORTAGEM

O número de mortes 
por Covid-19 em Mato Gros-
so passou de 6 mil no do-
mingo (7). De acordo com 
o Painel Covid-19, a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) 
registrou desde o início da 
pandemia 261.116 casos con-
firmados da Covid-19 e 6.016 
óbitos em decorrência da 
doença no estado.

Em Sinop, na última se-
mana, Sinop chegou a 200 
mortes, ou seja, uma em 
cada 30 mortes pela doença 
é registrada no município.

Entre casos confirma-
dos, suspeitos e descartados 
para a Covid-19, há 476 inter-
nações em UTIs públicas e 
412 em enfermarias públicas. 
Isto é, a taxa de ocupação 
está em 98,96% para UTIs 
adulto e em 49% para enfer-
marias adulto. A ocupação 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Saú-
de de Sinop abriu, nesta se-
gunda (8), 10 novos leitos de 
atendimento para pacien-
tes com casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) André Maggi. 
A informação foi confirma-
da pelo secretário de Saúde, 
Valério Gobbato, durante 
visita técnica realizada con-
juntamente com a secretária 
de Governo e Projetos Es-
tratégicos, Faira Strapazzon, 

Número de mortos por Covid-19 passa de 6 mil em MT

COVID-19

Um em cada 30 óbitos de Mato
Grosso é registrado em Sinop

NOVA MUTUM

Mulheres: uma jornada 
com personalidade.

SINOP

Prefeitura abre nova ala
na UPA para atendimentos

Foto: RonalDo Silva

no domingo (7), na unidade 
hospitalar. A adequação tem 
como objetivo melhorar a 
estrutura de atendimentos 
para pacientes com sinto-
mas gripais, cujos casos es-
tão crescendo diariamen-
te. “Nós tivemos no sábado 
quase 170 pessoas atendidas. 
Precisamos fazer adequação 
de espaço físico para aten-
der toda essa demanda”, ex-
plicou Gobbato. Será uma ala 
específica, em um espaço re-
centemente ampliado.

Até então, os atendi-
mentos de casos suspeitos 
de Covid-19 ocorriam em 

teve uma leve redução. No 
domingo, quase 100% dos 
leitos de UTI para Covid-19 
estavam ocupados. O docu-
mento ainda aponta que um 
total de 225.692 amostras 
já foram avaliadas pelo La-
boratório Central do Estado 

(Lacen-MT) e que, atualmen-
te, restam 998 amostras em 
análise laboratorial.

Em Mato Grosso, há 
35 casos suspeitos de rein-
fecção por Covid-19 sendo 
investigados com base nos 
exames realizados na rede 

pública pela Secretaria Es-
tadual de Saúde. Nenhum 
caso no estado foi confirma-
do até o momento. A reinfec-
ção ocorre quando a pessoa 
se recupera da Covid-19 e 
tempos depois adoece nova-
mente.

uma ala antiga da UPA, em 
um espaço separado, com 
entrada lateral aos pacien-
tes que, após a abertura da 
ficha, aguardavam a con-
sulta médica sentados em 
uma área coberta por uma 
tenda ao lado de fora. “A 
tenda foi uma situação que 
quando tinha uma deman-
da pequena ela atendia as 
nossas necessidades”, disse. 
A decisão também leva em 
consideração taxa de ocu-
pação de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) no 
Hospital Regional de Sinop, 
que apesar da recente rea-

bertura de 10 novos, seguem 
constantemente ocupados. 
No domingo, por exemplo, 
dos 29 leitos, apenas um es-
tava disponível. No Estado, o 
cenário também não é dife-
rente. Para desafogar a UPA, 
a Secretaria também planeja 
ampliar o horário de atendi-
mento de algumas Unidades 
Básicas de Saúde que, desde 
janeiro, estão sendo gradual-
mente adaptadas para aten-
der os casos suspeitos do 
novo Coronavírus. Até agora, 
são 13 UBSs readequadas e 
em funcionamento de se-
gunda a sexta-feira.

vrar da violência, não neces-
sariamente a condenação do 
agressor.

“E isso reflete uma cul-
tura da nossa sociedade, no 
sentido de que a mulher quer 
se livrar da violência. Ela não 
pensa no agressor da mesma 
forma que uma vítima pensa 
em um ladrão, ela pensa no 

agressor como o marido dela, 
como o companheiro, namo-
rado, alguém muito próximo 
a ela. Então é muito difícil 
para ela entender esta ques-
tão de que esta pessoa seja 
condenada, porque a conde-
nação soa como sofrimento, 
e muitas pensam ‘olha, eu 
não preciso que ele sofra, 

só preciso que me deixe em 
paz’, o pensamento domi-
nante é esse”.

Com as novas medidas 
restritivas impostas pelo Go-
verno do Estado, a delegada 
acredita que o número de 
casos de violência doméstica 
deve crescer. 

A delegada afirmou que 

a Delegacia da Mulher vai 
continuar atendendo nor-
malmente e as vítimas pode-
rão contar com toda a rede 
de apoio, como Casa de Am-
paro, patrulha Maria da Pe-
nha da Polícia Militar, e tam-
bém o Poder Judiciário, caso 
seja necessária uma medida 
protetiva.
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