
10 de março de 2021 - Ano II - Edição 495 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 
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PREFEITO
PRORROGA
LANÇAMENTO
DO IPTU

AZUL VAI
SUSPENDE
VOOS POR
DOIS MESES

AGRICULTORES
DESTROEM ÁREAS
COMPROMETIDAS
PELAS CHUVAS

4 LEIS 
PARA AMPLIAR
OS DIREITOS
DA MULHER

SINOP SORRISO SOJA AUTORIA DE BOTELHO
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PORTO DOS GAÚCHOS

É debaixo de nuvens carregadas que a 
colheita da soja avança lentamente na 
Fazenda Bertamoni, em São José do Rio 
Claro. Dos 1,9 mil hectares cultivados com 
a oleaginosa, apenas 700 hectares foram 
colhidos até agora. A colheita está extrema-
mente atrasada. Tem muita soja pronta para 
ser colhida, mas não conseguimos entrar 
com as máquinas. Tem dado janelas de uma 
a três horas no máximo por dia para colher, 
quando dá.                             Página  -4

Milho: 2,5 mi
de hectares
serão cultivados
fora da janela

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

INCONSTITUCIONAL

TJ derruba a
lei que previa
dobrar salário
de professores
em 10 anos

O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça decidiu, por 
unanimidade, que é inconsti-
tucional o aumento anual dos 
subsídios dos servidores da Edu-
cação de Mato Grosso. Com isso, 
o Governo do Estado está proibi-
do de aplicar a chamada “Lei da 
Dobra”, que estava prevista no 
artigo 1º da Lei Complementar 
nº 510.       Página - 3

DIVULGAÇÃO

COPA DO BRASIL

O Luverdense viajou para Uberlândia onde enfrenta os donos da casa pela primeira fase da 
Copa do Brasil, duelo que será realizado no Estádio Parque do Sabiá nesta quinta à tarde. Nesta 
primeira fase da competição, a decisão é em jogo único. O mandante tem a obrigação de vencer. 
O empate favorece, neste caso, o Verdão do Norte.                                         Página -6

ASSESSORIA

LEC encara o Uberlândia pela primeira fase

A Secretaria de Infraestrutura e Logística iniciou a etapa de superestru-
tura das obras de construção da ponte de concreto sobre o Rio Arinos IV, 
na rodovia MT-220, em Porto dos Gaúchos.             Página -7

Ponte do Rio Arinos IV chega
à etapa de superestrutura



O que aconteceu em Cuiabá foi simplesmente 
que o candidato com maior inserção digital in-
correu em erros básicos: explicitou seu autorita-
rismo; incentivou o discurso do ódio e propagou 
as fake news

  

Recentemente, Cuiabá assistiu a 
um duelo eleitoral sem precedentes. 
Emanuel Pinheiro (rotulado de políti-
co analógico) versus Abílio (chamado 
de político digital), óbvio que isso não 
refl ete a absoluta verdade dos fatos; 
mas, ainda que parcialmente, não 
deixa de ser verdadeiro.

O que se pode inferir é que a equi-
pe de marketing digital do candidato 
derrotado foi muito superior à do ven-
cedor; porém, somente a supremacia 
digital não é sufi ciente para garantir 
a vitória de nenhum candidato. Mais 
do que a inserção no universo digital, 
é necessário uma estratégia de ma-
rketing digital.

A pandemia acentuou a tendên-
cia contemporânea de identidade. 
Atualmente, temos uma identidade 
expandida e fl uida, na qual o virtual 
e o artifi cial mesclam-se ao real e ao 
natural. Essa mistura abre novos ca-
minhos e possibilidades na forma de 
perceber as tendências comporta-
mentais do eleitor. Um dos erros cras-
sos de muitos que tentam “ler” o mo-
mento é não considerar, por exemplo, 
o Facebook; o whatsApp; o Twiter e o 
Instagram como tecnologias disrup-
tivas. Claro que são. E são pelo sim-
ples fato de serem novas, eivadas de 
particularidades tais como: velocida-
de; capilaridade e conectividade que, 
certamente, interferem na maneira 
de nos comunicarmos, nos relacio-
narmos e  de interagirmos com o co-
tidiano.

O uso planejado dessas mídias so-
ciais pode gerar uma identidade en-

tre o candidato e os eleitores. O que 
aconteceu em Cuiabá foi simplesmen-
te que o candidato com maior inser-
ção digital incorreu em erros básicos: 
explicitou seu autoritarismo; incenti-
vou o discurso do ódio e propagou as 
fake news. Essa combinação de fato-
res foi decisiva para que o eleitorado 
construísse uma imagem  negativa de 
Abílio, levando-o à derrota no segun-
do turno, apesar das fragilidades do 
seu oponente.

2022 chegou primeiro que 2021. 
Quem pretende se candidatar, in-
dependentemente do cargo eletivo, 
tem de dar atenção às mídias sociais. 
Quando nada elas poderão possibilitar 
a inserção do candidato em grupos 
com valores e afi nidades semelhantes 
à sua identidade; ampliar exponen-
cialmente a sua visibilidade; contribuir 
para a construção de suas narrativas; e  
extrapolar sua territorialidade política.

Aqueles que entenderem que o 
mundo mudou e mudou drastica-
mente, entenderão que tudo está 
politizado pelas redes sociais: os con-
sumidores politizam o consumo; os 
cidadãos participam ativamente da 
política opinando e o direito a voz 
(mesmo que virtual) garantiu o empo-
deramento àqueles que sempre esti-
veram à margem da sociedade.

Ninguém que pretenda concorrer 
nas próximas eleições poderá ignorar 
as sábias palavras do austríaco Peter 
Drucker (1909 – 2005): “A melhor ma-
neira de prever o futuro é criá-lo.”

SÉRGIO CINTRA É PROFESSOR 
DE LINGUAGENS E DE REDAÇÃO

Mídias sociais e 2022

Festival de amenidades
a “lista”.

Existem, sim, conteúdos úteis, mas 
provavelmente é mais fácil achar dinheiro 
na rua que encontrar, sem grandes esfor-

ços em buscas, tais infor-
mações na rede. E se for 
para sair “caçando” uma 
informação, melhor usar o 
Google que o TikTok.

A ideia é interessante, 
e a esmagadora maioria 
dos que publicam quer 
destaque a qualquer pre-
ço, enquanto a maioria 
dos que navega quer der-
reter seu tempo no calor 
de amenidades. Um “show 
de horrores” moderno, 

que condiz com o perfi l predominante nos 
usuários atualmente. Se vou continuar 
postando? Vou. Vai que encontro, nesse 
meio, quem se interessa por conteúdos 
menos inúteis.

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

Em uma época onde a maioria dos usuários tem acesso à internet 
24 horas por dia e não se preocupa em jogar seu tempo no ralo 
serviços como o TikTok são o passatempo perfeito. É algo que 
se você souber usar pode, sim, ter utilidade, mas que raramente 
alguém vai se esforçar para “saber usar”.CLIC 

FINAL 

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

Como comentei aqui, alguns dias atrás 
resolvi me deixar levar pela “pressão” 
e criar uma conta no TikTok, rede social 
voltada para vídeos curtos. A ideia, claro, 
é compartilhar conhe-
cimento, humor e um 
pouco de amenidades. 
Mas o cenário que en-
contrei é pior do que o 
esperado.

Sabendo do objeti-
vo do serviço imaginei 
que encontraria, sim, 
um grande volume 
de coisas inúteis, mas 
não pensei que fosse 
tanto.

Em uma rápida 
avaliação do conteúdo do serviço encon-
trei uma verdadeira busca por visuali-
zações, em um “vale-tudo” desmedido. 
Conteúdos que podem colocar a seguran-
ça (e até a vida) do usuário em risco são 
encontrados aos montes. Gente fi lmando 
coisas que deveria estar tentando evitar, 
então, nem se fala (nesse quesito destaco, 
principalmente, responsáveis que fi lmam 
crianças se dando mal e negligenciam o 
cuidado para ter o que registrar), opiniões 
sobre os mais variados temas, dadas por 
quem não faz ideia do que está falando e, 
claro, meninas usando o corpo para cha-
mar a atenção. Isso, apenas, para começar 

SÉRGIO CINTRA

Ao anular com uma canetada todas as ações movi-
das pela Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) em Curitiba, o ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal, tomou sozinho uma decisão de 
enorme impacto.

O despacho desta segunda (8) determina que os 
processos sejam encaminhados à Justiça Federal do Dis-
trito Federal, para que as acusações do Ministério Público 
Federal sejam reexaminadas e o líder petista tenha novo 
julgamento.

A anulação das sentenças que condenaram Lula nos 
casos do tríplex de Guarujá e do sítio de Atibaia restitui 
por ora seus direitos políticos e abre caminho para que 
ele volte a disputar eleições, embaralhando as cartas da 
sucessão do presidente Jair Bolsonaro.

Fachin tomou a drástica medida ao examinar um re-
curso apresentado pela defesa do ex-presidente no fi m 
do ano passado, em que os advogados questionaram 
mais uma vez a competência da Justiça Federal do Para-
ná para julgar Lula.

Ao longo dos anos, o STF estabeleceu o entendi-
mento de que somente processos relacionados ao esque-
ma de corrupção descoberto pela Lava Jato na Petrobras 
tramitariam em Curitiba, sendo transferidas a outras juris-
dições as demais ramifi cações.

A corte ainda não havia tratado do problema no caso 
específi co de Lula, em que as conexões com os desvios na 
estatal não são incontestes. Ao fazê-lo, Fachin entendeu 
que as ações movidas contra o ex-presidente estavam 
no lugar errado e remeteu tudo para Brasília. Embora os 
questionamentos do líder petista à competência de Curi-
tiba tenham sido recorrentes nos últimos anos, o ministro 
argumentou que somente agora a consolidação da juris-
prudência do tribunal tornava viável seu exame.

A decisão não tem relação com os questionamentos 
feitos pela defesa de Lula à isenção do ex-juiz Sergio Moro, 
assunto de um habeas corpus que agora Fachin mandou 
arquivar. Existe a hipótese de que ele tenha procurado 
conter danos, impedindo o efeito cascata que uma repro-
vação a Moro poderia gerar.

Mas é possível que os advogados do ex-presidente 
insistam para que a corte examine os métodos heterodo-
xos do ex-juiz, com o objetivo de anular também as in-
vestigações que, sob sua supervisão, reuniram as provas 
anexadas às denúncias do Ministério Público, o que criaria 
tumulto em toda parte.

Os demais ministros do STF ainda terão chance de 
opinar sobre a decisão de Fachin no plenário, quando for 
recebido o recurso anunciado pela Procuradoria-Geral da 
República contra a medida. Caberá ao colegiado encon-
trar rapidamente o equilíbrio necessário para a preserva-
ção da ordem jurídica e da credibilidade do tribunal.

Editorial

Reviravolta

“NOVO NORMAL” 
Para não deixar de trabalhar durante a 

pandemia e ainda garantir a sua proteção con-
tra a Covid-19, alguns motoristas de aplicativo 
têm usado da criatividade para se diferenciar 
na prestação do serviço. Em Cuiabá, um mo-
torista da Uber decidiu criar uma cabine de 
plástico para se manter isolado dos passagei-
ros. Para que os clientes não passem calor nos 
dias mais quentes, ele ainda improvisou um 
tubo que liga diretamente o ar-condicionado à 
parte traseira do veículo.

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!

VACINAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou os 
valores que deverão ser pagos a duas empresas 
especializadas para o fornecimento de 8,9 mi-
lhões de seringas visando campanhas de vaci-
nação do Estado. Conforme o extrato da ata de 
registro de preços 006/2021, será pago R$ 3,55 
milhões para a Biotech Logística Ltda - EPP para 
fornecimento de 8 milhões de seringas e mais R$ 
252 mil para a Georgini Produtos Hospitalares 
Eireli, valor referente a 900 mil seringas.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Ao anular com uma canetada todas as 
ações movidas pela Lava Jato contra 
o ex-presidente Lula, o ministro Edson 
Fachin tomou sozinho uma decisão de 
enorme impacto

“ “ Uma mulher foi encontrada morta com as mãos amarradas para trás, com uma 
mordaça de plástico na boca e com uma sacola de plástico na cabeça às margens 
da BR-070, em Várzea Grande. Testemunhas contaram à Polícia Civil que ela foi vista 
pela última vez sendo abordada por policiais militares. Em nota, a Corregedoria Geral 
da Polícia Militar informou que teve acesso ao BO registrado por familiares da vítima. 
A PM disse ainda que está fazendo os levantamentos necessários junto ao Batalhão 
da área onde supostamente ocorreu a abordagem descrita no BO para defi nir o pro-
cedimento a ser instaurado e investigar a conduta dos policiais. De acordo com a 
Polícia Civil, a vítima estava sem nenhum documento de identifi cação.
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tJ derruba lei que previa dobrar 
salário de professores em 10 anos
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

No Brasil, enquanto os 
professores precisam estu-
dar, se ralar para conseguir 
dar sustentação à base edu-
cacional deste país, os políti-
cos são sim privilegiados – e 
a gente não consegue nem 
justificar por quê. Vejam isso.

O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) decidiu, por 
unanimidade, que é incons-
titucional o aumento anual 
dos subsídios dos servidores 
da Educação de Mato Grosso. 
Com isso, o Governo do Esta-
do está proibido de aplicar a 
chamada “Lei da Dobra”, que 
estava prevista no artigo 1º 
da Lei Complementar nº 510. 
Proposta pelo Ministério Pú-
blico Estadual em agosto de 
2019, a Ação de Inconstitucio-
nalidade foi julgada no dia 18 
de fevereiro.

De acordo com o relator 
do processo, desembargador 
Rui Ramos Ribeiro, o Governo 
não poderá mais aplicar os 
efeitos da lei. Contudo, “por 
razões de segurança jurídica, 
deve ser aplicado efeito ‘ex 
tunc’ a esta decisão, eis que 
tem-se informações que não 
houve o pagamento dos rea-
justes dos anos de 2018, 2019 
e 2020, que estariam dota-
da de eficácia plena a partir 
do seu trânsito em julgado, 

resguardado, entretanto, os 
reajustes já implementados, 
tendo em vista que os servi-
dores beneficiários dos direi-
tos conferidos pelo disposto 
reprochado, receberam de 
boa-fé, há mais de 5 anos, o 
reajuste salarial”.

“(...) As verbas recebidas 
a título de subsídios possuem 
natureza alimentícia, de 
modo que, uma vez incorpo-
radas de boa-fé ao patrimô-
nio do servidor, são impos-
síveis de serem restituídas”, 
decidiu o desembargador. 
A ação foi movida pelo MPE 
por entender que foram pre-
vistos realinhamentos anuais 
de vencimentos em 10 anos, 
desde 2014, sem que houves-
se qualquer estudo de im-
pacto orçamentário quando 
da elaboração da norma.

Desde 2019, o Governo 
não paga da lei da dobra, que 
dá direito a 7,69% a mais na 
remuneração, anualmente, 
durante 10 anos. O não paga-
mento foi, inclusive, um dos 
motivos para uma das maio-
res greves da história dos 
profissionais de Educação. 
Naquele ano, os professores 
ficaram paralisaram as ativi-
dades em 67 dias, de maio a 
agosto.

Ao analisar o caso, em 
fase liminar, o desembarga-
dor destacou que a falta pré-
via de dotação orçamentária 
não tem o poder de ensejar a 

INCONSTITUCIONAL. Desembargadores mantiveram reajustes concedidos pois servidores receberam de boa-fé
Foto: Divulgação

Desembargadores proibiu lei da Dobra... 

Parlamentar é autor de mais três projetos e uma
indicação em tramitação 

Previsão era 14 de abril, prorrogada por um mês 

Foto: Divulgação

Foto: assessoria De imprensa

DA REPORTAGEM

Aniversariante de 8 de 
março, Dia Internacional da 
Mulher, o primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho, 
comemora o dia especial re-
forçando o compromisso de 
contribuir com a luta em de-
fesa da mulher. O deputado 
também tem serviços pres-
tados no combate à violência 
doméstica, além de audiên-
cias públicas para debater 
o assunto e sessões solenes 
para homenagear especia-
listas que atuam nesse com-
bate, é autor de quatro leis 
que ampliaram os direitos da 
mulher, bem como defende a 
aprovação de mais três proje-
tos e uma indicação.

Dentre esses avanços, 
está a Lei 10.902/2019 que 
dispõe sobre a instituição do 
Programa Feira da Mulher do 
Campo, para promover a in-
clusão e a valorização da mu-
lher rural, através da comer-
cialização e divulgação dos 
produtos oriundos da Agri-
cultura Familiar, fomentando 
a economia local, garantindo 
emprego e renda para as tra-
balhadoras.

Outra iniciativa é a Lei 
10.676/2018 que torna obri-
gatório que todos os hospi-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Um grupo de vereado-
res foi até o pedágio da BR-
163, entre Sorriso e Sinop, para 
protestar contra o decreto do 
Governo do Estado que defi-
niu medidas para controle do 
contágio da Covid-19 em Mato 
Grosso. Os parlamentares re-
clamam que o decreto afetou 
o comércio, enquanto que o 

tais e maternidades (públi-
cos e privados) tenham sala 
adequada para a realização 
de parto natural ou huma-
nizado. É dele também a Lei 
10.970/2019 que institui a im-
plantação de cursos à mulher 
gestante sobre cuidados e 
atendimentos emergenciais 
a crianças de zero a seis anos 
da rede pública hospitalar.

Com objetivo de contri-
buir para o ingresso ou retor-
no das vítimas de violência 
doméstica ao mercado de 
trabalho, Botelho é autor da 
Lei 10.580/2017 que institui a 
Política Estadual de Qualifi-
cação Técnica e Profissional 
às Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
em Mato Grosso.

Além de indicar a ne-
cessidade da criação de um 
hospital materno infantil pú-
blico para atendimento espe-
cializado e exclusivo de mu-
lheres e crianças em todas 
as regiões de Mato Grosso, 
Botelho trabalha pela apro-
vação de seus projetos em 
tramitação: Projeto de lei n° 
702/2020 - Cria o fundo esta-
dual para enfrentamento à 
violência contra as mulheres 
em Mato Grosso. Aprovado 
em 1ª votação, o Projeto de 
Lei n° 873/2020, que cria o 
programa de enfrentamento 

pedágio da rodovia permane-
ce aberto.

“O pedágio, onde passa 
gente do Brasil inteiro, tem 
contato direto do motorista 
com a atendente. E o paga-
mento é feito em dinheiro, 
em cédula. Então, se o pe-
dágio, com tudo isso, pode 
funcionar 24 horas, por que o 
nosso comércio, seguindo os 
protocolos, não pode funcio-
nar?”, afirmou o presidente 

SOBRE O DIA DA MULHER

Quatro leis de Botelho
ampliam direitos da mulher

SORRISO

Vereadores protestam por pedágio 
seguir aberto e comércio fechado

DA REPORTAGEM

O Prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, decidiu pror-
rogar o lançamento e alterar 
a data prevista de início do 
pagamento do IPTU/2021 e 
da Taxa de lixo de Sinop, que 
seria no dia 14 de abril. A de-
cisão de prorrogação por 30 
dias foi tomada após análise, 
junto à equipe econômica, 
devido ao momento desfa-
vorável para as finanças do 
contribuinte diante do cená-
rio de pandemia e restrições 
econômicas de Sinop, de 
Mato Grosso e do país.

Dorner se mostrou sen-
sível a causa e pretende au-
xiliar na recuperação econô-
mica de quem foi afetado, 
para que os contribuintes 
tenham um fôlego financei-
ro. O prefeito tem se reuni-

do com técnicos e equipe 
econômica, e entendeu que 
é o momento de postergar 
o lançamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU).

O IPTU será lançado 30 
dias antes do vencimento da 
primeira parcela e será divul-
gado para todos os contri-
buintes, assim como a taxa 
de lixo, que irá acompanhar 
os mesmos vencimentos. 
Quando for lançado, os par-
celamentos e descontos se-
rão mantidos. A previsão é 
que para o pagamento em 
cota única, à vista, o descon-
to será de 15%. No parcela-
mento em 3x, o desconto 
será de 5%. Quem preferir 
pagar em 6x, não terá des-
conto. A projeção de arreca-
dação de IPTU para esse ano 
é de R$ 60 milhões.

SINOP

Dorner prorroga por 
30 dias data para o
lançamento do iPtU 
2021

à violência contra a mulher 
desde a primeira infância vi-
sando à conscientização de 
crianças em Mato Grosso. 
Também tramita na ALMT e 
aguarda o parecer da Comis-
são de Constituição, Justiça e 

Redação – CCJR, o Projeto de 
Lei n° 78/21, que determina a 
contratação de mulheres víti-
mas de violência doméstica 
e familiar nas empresas que 
recebem incentivos fiscais do 
estado.

inconstitucionalidade da lei, 
mas tão somente a sua não 
aplicação no exercício finan-
ceiro corrente.

“Entretanto, a mencio-
nada arguição já restou supe-
rada quando da análise limi-
nar da presente ação direta 
de inconstitucionalidade, eis 
que ainda não que houves-
se prévia dotação orçamen-
tária à época da elaboração 
da norma, mesmo assim, se 
mostraria indispensável ao 
Judiciário responder se é in-
constitucional, ou não, a lei 
que prevê aumento escalo-
nado em 10 anos, transpas-
sando vários planos pluria-
nuais e mandatos”, conforme 
trecho extraído do acórdão.

PENSÃO VITALÍCIA
Enquanto isso, o mi-

nistro Gilmar Mendes (STF) 
determinou a restauração 
do pagamento da aposen-
tadoria do ex-governador de 
Mato Grosso, atual deputado 
federal Carlos Bezerra (MDB), 
como noticiado ontem pelo 
Diário do Estado.

Bezerra tenta reverter 
a decisão do STF que deu 
provimento à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
que corta esses pagamentos 
para ex-governadores, ex-
-vice-governadores, substi-
tutos constitucionais, viúvas 
e filhos dos ex-governadores 
concedida no fim de 2018. Ele 

recebeu a pensão por cerca 
de 30 anos, sendo os últimos 
repasses na ordem de R$ 11,5 
mil. Em uma conta simples, 
recebeu R$ 4,14 milhões dos 
cofres públicos...

O ministro mato-gros-
sense apontou, em sua de-
terminação que há “funda-
mento relevante” no pedido 
formulado pela defesa de Be-
zerra e que a suspensão da 
aposentadoria do político 
pode resultar “na ineficácia 
da medida, caso seja apenas 

concedido o pedido ao final 
da tramitação da reclamação 
constitucional (periculum in 
mora)”. Isso porque, segundo 
Gilmar, o parlamentar já tem 
79 anos, idade considerada 
avançada.

A defesa de Bezerra ar-
gumentou que ele foi gover-
nador entre os anos de 1987 e 
1990 e o benefício foi conce-
dido por uma Emenda Cons-
titucional publicada em 1978, 
data anterior a Constituição 
Federal 1988. Por isso, a de-

terminação do supremo para 
a suspensão da aposentado-
ria vitalícia de governadores 
não se estenderia ao caso do 
parlamentar, conforme os 
advogados.

E é por políticos recebe-
rem salários maiores e terem 
mais privilégios que profes-
sores e outros demais traba-
lhadores o Brasil é e sempre 
continuará sendo um país 
mesquinho, inútil, de terceiro 
nível. Boa sorte a nós, escra-
vos.

da Câmara, Leandro Damiani.
Além da bronca com 

as restrições impostas ao co-
mércio, os vereadores tam-
bém protestaram contra as 
condições da BR-163 e o ser-
viço prestado pela concessio-
nária.

Segundo Damiani, um 
documento seria redigido e 
encaminhado ao governador 
Mauro Mendes. “Já procura-
mos senadores e deputados 

federais, acerca dessa via. 
Agora, em razão do funcio-
namento do pedágio e da 
cobrança para o nosso co-
mércio, vamos fazer outro do-
cumento ao Estado”.

No total, foram 6 vere-
adores que participaram do 
ato. Além de Damiani, esti-
veram presentes no protesto 
Celso Kozak, Iago Mella, Ro-
drigo Machado, Mauricio Go-
mes e Wanderley Paulo.
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Mais de 2,5 mi de hectares devem 
ser cultivados fora da época ideal
DA REPORTAGEM

É debaixo de nuvens 
carregadas que a colheita da 
soja avança lentamente na 
Fazenda Bertamoni, em São 
José do Rio Claro. Dos 1,9 mil 
hectares cultivados com a 
oleaginosa, apenas 700 hec-
tares foram colhidos até ago-
ra. “A colheita está extrema-
mente atrasada. Tem muita 
soja pronta para ser colhida, 
mas não conseguimos entrar 
com as máquinas. Tem dado 
janelas de uma a três horas 
no máximo por dia para co-
lher, quando dá. O céu está 
fechado, o sol não sai. O ma-
quinário está todo parado, 
esperando o céu abrir para 
podermos iniciar a colheita 
da soja e o plantio do milho, 
que está extremamente atra-
sado”, relata Cleverson Berta-
moni.

A apreensão do agricul-
tor retrata a realidade enfren-
tada por produtores rurais 
em todas as regiões de Mato 
Grosso. Nesta safra as lavou-
ras de soja ocupam mais de 
10,3 milhões de hectares no 
estado. Até a última sexta-
-feira, dia 26, pouco mais de 

52% estavam colhidos, se-
gundo o Imea. Bem menos 
que os 84% que já estavam 
colhidos nesta mesma época 
do ano passado. O ritmo atu-
al também é inferior à média 
histórica para o período, que 
é de 69,7%.

Com a colheita da soja 
atrasada, o plantio do milho 
não deslancha no estado. 
Na Fazenda Bertamoni, por 
exemplo, 800 hectares vão 
ter que ser semeados fora 
da época ideal. “Eu tenho 
um atraso de mais de 50% 
no plantio do milho. São 50% 
de 1,6 mil hectares que eu 
irei plantar, que vão ficar fora 
da janela. É um risco muito 
grande para nós. Vamos es-
perar que o céu abra, mas no 
momento, não está fácil aqui 
na região médio-norte”, de-
sabafa o Cleverson.

No Centro Sul do esta-
do, a situação é semelhante. 
Na Fazenda Helena, em Jus-
cimeira, dos 3,3 mil hectares 
cultivados com soja, 2 mil 
hectares vão ser destinados 
ao milho na segunda safra. 
O plantio já deveria estar na 
reta final, mas, por enquanto, 
ainda está bem longe disso. 

Foto: Divulgação

Colheita de soja mantém plantio da safrinha de milho em ritmo inferior

MILHO. Sob nuvens carregadas e tempo úmido, colheita da soja não deslancha no estado
“A safra começou bem com-
plicada, com seca em outu-
bro. As águas que não che-
garam naquela época – no 
finalzinho do ano passado 
– estão chegando agora no 
meio da colheita, atrasando 
todos os nossos trabalhos. 
Inclusive o plantio do milho. 
Hoje, estamos com 50% do 
milho plantado aqui nesta 
fazenda, no ano passado es-
távamos com 90% plantados 
já”, comenta o agricultor Os-
valdo Pasqualotto.

A melhor janela para 
o cultivo do milho em Mato 
Grosso terminou em feverei-
ro. Só que ainda tem muita 
área para ser semeada. Nes-
ta safra os milharais devem 
se estender por mais de 5,69 
milhões de hectares no esta-
do, um recorde. Até aqui, me-
nos de 55% deste total foram 
plantados, segundo o Imea. 
Em 2020, o mês de março 
começava com quase 92% 
do terreno semeado. O ritmo 
atual também é bem menor 
que a média histórica para o 
período, que é de 80%.

Com o cultivo de gran-
de parte das lavouras atrasa-
do, a Aprosoja Mato Grosso 

alerta: o milho semeado fora 
da janela indicada pelo zone-
amento agrícola de risco cli-
mático (Zarc) pode ficar sem 
a cobertura do seguro rural.

“Nós entramos em 
contato com o Ministério da 
Agricultura para tentar ava-
liar tecnicamente se haveria 
um espaço para a dilação do 

DA REPORTAGEM

O talhão estava bonito 
e com uma produtividade es-
perada de 70 sacas por hecta-
re em média. No entanto, as 
chuvas frustraram as expecta-
tivas na fazenda do André Ho-
ffmann, em Santa Carmem. 
Quase uma semana depois 
de ficar pronta para a colhei-
ta, a lavoura sentiu o excesso 
de umidade e o agricultor viu 
que não adiantaria mais insis-
tir em esperar o tempo abrir.

“Vínhamos numa se-
mana muito complicada, já 
vinha dando umidade muito 
alta. Não tinha grãos avaria-
dos, mas na segunda semana 
já começou o avariado e não 
conseguimos mais tirar a soja 
do campo. Depois que a soja 
ficou pronta, deu 5 dias de 
chuva e ela brotou. Algumas 
variedades apodreceram e 

DA REPORTAGEM

Os estudos técnicos 
necessários para a definição 
das Áreas de uso Restrito 
em Mato Grosso estão pró-
ximos de serem executados. 
A pauta foi anunciada pelo 
deputado estadual Valmir 
Moretto (Republicanos), após 
uma reunião virtual entre sua 
equipe técnica, Embrapa, Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema), Assem-
bleia Legislativa e Famato.

Em suas redes sociais, 
Moretto afirmou que a situa-
ção tem trazido grande “dor 
de Cabeça” aos produtores 
do Vale do Guaporé e do Ara-
guaia, por conta da indefini-
ção.

DA REPORTAGEM

A hidroponia tem ga-
nhado espaço entre os produ-
tores de hortaliças folhosas. É 
o que afirma o engenheiro 
agrônomo Cleonir Andrade, 
que é instrutor credenciado 
junto ao Senar Mato Grosso. 
Ele explica que a hidroponia 
é uma alternativa estratégica 
para quem busca garantir a 
qualidade da produção du-
rante os períodos chuvosos, 
evitando as perdas causadas 
pelo excesso de chuvas. Nos 
canteiros convencionais, o 
tempo muito úmido preju-
dica o desenvolvimento das 
hortaliças, que começam 
a atrair fungos, bactérias e 
plantas daninhas.

Cleonir reforça ainda 
que o cultivo hidropônico 
também permite estabilida-
de da produção durante o 
ano, mantendo a oferta du-
rante os meses em que o de-
sempenho nos canteiros cos-
tuma ser menor. Isso significa 
uma oportunidade de elevar 
os ganhos, considerando a 
relação de oferta e procura.

Mas antes de investir 
nesta técnica, é preciso es-
colher o sistema ideal para a 
sua produção. O instrutor lis-
tou os quatro sistemas mais 
comuns: floating, NFT, gote-
jamento e aeroponia.

Floating: neste sistema 
as plantas ‘flutuam’ numa es-
pécie de piscina com solução 
nutritiva. Em geral, são apoia-
das em placas de isopor com 
furinhos. Exige muita água e 
um excelente sistema de ae-
ração. São próprios para regi-
ões de clima de calor intenso.

NTF (Nutrient Film Te-
chnique): é o sistema mais 
difundido atualmente. Seu 
funcionamento é de forma 
intermitente (por exemplo, 
mantendo 10 minutos liga-
do e 10 minutos desligado 
enquanto houver luz do dia). 
Como não há substrato entre 
as raízes, a solução circula e 
volta rapidamente ao reser-
vatório.

Gotejamento: os goteja-
dores ficam na superfície do 
substrato, sendo acionados 
por um temporizador de for-
ma intermitente, de 2 a 3 ve-
zes por dia. A maioria destes 
sistemas é do tipo aberto e, 
neste caso, é possível utilizar 
substratos diversos como a 
serragem de madeira.

Aeroponia: representa 
a tecnologia mais avança-
da em hidroponia, exigindo 
maior investimento dos pro-
dutores. Nela, a solução nu-
tritiva é nebulizada em uma 
câmara escura, onde as raízes 
estão simplesmente suspen-
sas e expostas ao ar interior.

Umidade prejudica qualidade do grão 

Reunião foi realizada entre entidades Técnica é apontada como alternativa estratégica 

SOJA

Agricultores destroem áreas
comprometidas pelas chuvas

ESTUDO TÉCNICO

Reunião com entidades avança 
estudo de Áreas de uso Restrito

HIDROPONIA

Saiba como escolher o 
melhor sistema para 
cultivar hortaliças

Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação“O objetivo foi avan-
çarmos a elaboração dos 
estudos para a definição do 
regime de uso para as áre-
as de uso restrito localizadas 
no Vale do Guaporé e Vale 
do Araguaia. Ainda este mês 
teremos o esboço do plano 
de trabalho. A Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema), juntamente com al-
guns pesquisadores da Em-
brapa devem iniciar as idas 
a campo já no mês de abril”, 
pontuou o deputado.

Da Embrapa, participa-
ram da reunião representan-
tes da Agrossilvipastoril, Ter-
ritorial, Solos, Meio Ambiente, 
Geotecnologia, Cerrado, In-
formática Agropecuária, Pan-
tanal e Amazônia Oriental.

‘Zarc’, mas recebemos a res-
posta formal de que isso não 
seria possível. 

Com isso, caso o pro-
dutor plante fora da janela 
indicada pelo Zoneamento, 
ele corre o risco de não ter a 
cobertura do seguro em caso 
de sinistro. Sabendo disso, a 
orientação é para que o agri-

então não teve jeito. Tivemos 
que plantar milho por cima”, 
relata o agricultor.

Ao todo 280 hectares de 
soja foram destruídos. Mais de 
10% da área total cultivada na 
fazenda. “Esse prejuízo é incal-
culável, não fizemos ainda as 
contas do tamanho do preju-
ízo”, conta Hoffmann. Outras 
propriedades no Médio Norte 
também enfrentam o mesmo 
problema, segundo o agricul-
tor Antônio Galvan, que é vice-
-presidente da Aprosoja Bra-
sil. A qualidade da produção 
em saído do campo é outro 
grande motivo de preocupa-
ção. São vários os registros de 
áreas com soja germinando 
nas vagens, grãos avariados, 
mofados, ardidos. Isso signi-
fica descontos e prejuízos na 
hora de entrega e aumenta a 
incerteza quanto ao desfecho 
desta safra, já que ainda tem 

muita soja para colher.
Até a última sexta, pou-

co mais de 67% da área total 
cultivada em Mato Grosso 
estavam colhidos, segundo o 
Imea. O ritmo segue abaixo 
do registrado nesta mesma 
época do ano passado, quan-

do as máquinas já tinham 
avançado sobre mais de 91% 
das plantações. 

Esta lentidão também 
atrapalha o cultivo da segun-
da safra de milho, que segue 
atrasado: chegou a 73% da 
área prevista.

cultor faça a notificação de 
agravamento de risco para 
que ele possa requerer de 
volta pelo menos parte do 
prêmio do seguro, sabendo 
que não haverá a cobertura. 
Esse é um direito”, conclui 
Thiago Rocha, consultor de 
política agrícola da Aprosoja-
-MT.



66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 10 de março de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Municipal do Meio Ambiente – SINOP/MT, Re-
novação da Licença de Operação (LO), atividade de reforma 
de pneumática usados, Rodovia BR 163 – Km 830 – Lote 36, 
Chácaras Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 14.628.428/0001-98. Não 
EIA/RIMA.

MARCELINO MANOEL SICHIERI, CPF Nº 814.516.101-06, tor-
na público que solicitou à SEMA a Outorga do Direito de Uso de 
poço tubular localizado na Fazenda Santo Expedito, na MT-242, 
Km 85, Zona Rural do Município de Nova Ubiratã - MT. Coorde-
nadas (Sirgas2000): 13°02’34,5” S / 55°14’55,0” O.

MARCIO PRATA DOS SANTOS. Torna público que requere a 
Secret. Municipal do Meio Ambiente – SINOP/MT, Licença Pré-
via (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
atividade de clínica (consultório médico), Rua das Orquídeas, 
n.º 824 – Sala 02, Centro, Sinop/MT. CPF: 028.008.117-06. Não 
EIA/RIMA.

G-8 ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ Nº 15.805.453/0001-62, 
torna público que solicitou à SEMA o Cadastro de Captação 
Insignificante de poço tubular localizado na Estrada Linha 18, 
Setor 11, S/N, Zona Rural do Município de Lucas do Rio Verde 
- MT. Coordenadas (Sirgas2000): 13°23’58,8” S / 56°00’14,5” O.

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS PABLO LTDA. Tor-
na público que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente 
- SEMA, Alteração de Razão Social, CNPJ e nome de Rua, 
mesmo local e mesma atividade, atividade comercio varejista 
de comb. p/ veículos automotores, Rua João Pedro Moreira de 
Carvalho, n.º 19.920, Km 852,6, Zona Rural - Lidia, Sinop/MT. 
CNPJ: 38.595.300/0001-33. Não EIA/RIMA.

INSTITUTO DOS OLHOS DOIS PINHEIROS EIRELI, CNPJ 
n° 22.083.811/0001-36, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Atividades de Clínicas Médica e 
Exames Complementares. Localizada na Avenida dos Tarumãs, 
N: 930 – Bairro Setor Residencial Sul, município de SINOP-MT.

TRIANGULO INDUSTRIA NAUTICA LTDA, CNPJ: 
16.823.251/0001-06, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de 
Instalação – LI e Licença de Operação – LO para atividades de 
construção de embarcações para esporte e lazer e manutenção 
de embarcações para esporte e lazer, localizado na Avenida 
Abel Dal Bosco, número 4375, LIC Norte, no município de  Si-
nop/MT. Não EIA/RIMA. 

FARMACIA EXTRA ECONOMICA LTDA, CNPJ: 
04.201.690/0001-06, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fór-
mulas, localizado na Avenida Governador Júlio Campos número 
1050, Setor Comercial, no município de  Sinop/MT. Não EIA/
RIMA. 

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 06.092.671/0003-78, 
torna público que requereu junto a SAMA/LRV/MT, a Renova-
ção da Licença de Operação (LO), para atividades de Fabri-
cação de outros produtos de metal não especificados anterior-
mente / Fabricação de artefatos de material plástico para outros 
usos não especificados anteriormente, localizada na ROD MT 
449, 5400N, KM 4.5, Zona rural, Município de Lucas do Rio 
Verde/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266).

VANIR POTRICH, CPF 053.480.050-53, torna público que 
requer junto à SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso 
- LAC, para uma unidade de Secagem e Armazenamento de 
Grãos, com área total construída de 11.510,69 m², instalado em 
área denominada Fazenda Jatobá, localizada na zona rural do 
Município de Feliz Natal – MT.

DIFUSAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ 18.377.974/0001-54, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Renova-
ção da Licença de Operação (LO) para atividades de Comér-
cio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo / Comércio atacadista de sementes, flores, 
plantas e gramas, localizada na AV. Perimetral Sudeste, N 
11855, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MOLAS CAPITAL - SERVIÇOS MECÂNICOS E VAPORIZA-
ÇÃO LTDA/ MOLASCAPITAL, CNPJ: 32.556.934/0001-09, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO para atividades de serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, e 
serviços de usinagem tornearia e solda, localizado na Avenida 
Odalgir Sgarbi, nº 998, Bairro: Loteamento Alto da Glória, no 
município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

DROGARIA IPE EIREL, CNPJ: 08.793.169/0001-58, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, localizado na 
Avenida dos Flamboyants, número 717, Jardim Jacarandás, no 
município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA

AUTO POSTO BIGATÃO EIRELI. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação da Li-
cença de Operação (LO), atividade comercio varejista de comb. 
p/ veículos automotores, Avenida das Acácias, n.º 1764, Setor 
Comercial, Sinop/MT. CNPJ: 33.770.057/0001-29. Não EIA/
RIMA.

A Empresa BRIGHENTI MADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ 
01.702.169/0001-56 e Inscrição Estadual 13173610-8 locali-
zada no município de SINOP/MT torna público que requereu 
junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Licença por Adesão e Compromisso - LAC. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

KONOPKA E NADRETA LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Municipal do Meio Ambiente – NOVA MONTE VERDE/
MT, Renovação da Licença de Operação (LO), atividade de fri-
gorífico – abate de bovinos, Rodovia MT 208 – Vicinal, Estrada 
Presidente Epitácio – Km 06, Zona Rural, Nova Monte Verde/
MT. CNPJ: 26.647.992/001-37. Não EIA/RIMA.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT, CNPJ 
Nº 06.021.514/0001-00, torna público que solicitou à SEMA o 
tamponamento de poço tubular localizado na Av. Natalino João 
Brescansin, n° 851, Centro, em Sorriso - MT. Coordenadas (Sir-
gas2000): 12°32’49,4” S / 55°43’15,1” O.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

            CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DINÁRIA DIGITAIS DE 20 DE MARÇO DE 2021

 
NIRE: 51400.002.681                               CNPJ: 73.967.085/0001-55

 
A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Traba-
lho Médico, localizada a Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, Mato 
Grosso, CEP.78.556-259, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
seguindo a atual legislação referente as medias restritivas para conter a disse-
minação da Covid-19, convoca os Senhores Cooperados para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de forma DIGITAL, que realizar-
-se-á: 
 
Dia: 20 de Março de 2021
Horário:
6:00 horas - 1ª Convocação - com a presença de no mínimo 2/3 dos cooperados; 
7:00 horas - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos coope-
rados; 
8:00 horas - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez cooperados.
 
Local: Sede da Cooperativa - Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá – Sinop/
MT – Forma Digital

Quantidade de Cooperados: 252 Cooperados.
 
ORDEM DO DIA: 
PAUTA DA AGO DIGITAL: 
1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhadas 
de parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, compreendendo: 
  - Relatório de Gestão;
  - Balanço Patrimonial;
  - Demonstrativos de sobras apuradas no exercício de 2020, 
  - Pareceres: do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente,
2. Destinação das sobras apuradas no exercício 2020, com a ratifica-
ção da sobra distribuída antecipadamente,
3. Referendo dos valores de CH, Pró-labores e Jetons, 
4. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal – período 
2021-2022,
 
PAUTA DA AGE DIGITAL: 
1.   Destinação do FATES,
2.   Homologação de exclusão e de pedido de demissões,
3.   Recurso administrativo à exclusão apresentado por Dr. Roberto Neiva de 
Figueiredo,
4.   Atualização do quadro societário da Cooperativa,

NOTAS:
 
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de co-
operados da cooperativa, nesta data, é de 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Médicos Cooperados;

2. Como a realização das Assembleias se dará por meio digital, os 
cooperados só podem participar e votar a distância, uma vez que o conclave não 
será realizado em nenhum local físico;

3. Os cooperados poderão participar e votar a distância pela platafor-
ma Microsoft Teams;

4. Para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Di-
gital, os Cooperados devem apresentar documento oficial com foto até o dia 
19/03/2021, os quais deverão ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: 
atendimentoaocooperado@unimed279.com.br, podendo, ainda, ser entregue 
em meio físico na sede da Cooperativa, quando será informado o link de acesso 
à assembleia pela Cooperativa,  o que poderá ocorrer em até 30 minutos antes 
da primeira convocação;

5. Os cooperados podem participar da assembleia desde que apre-
sente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a 
abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente;

6. A cooperativa não é responsável pela conexão de internet e equi-
pamentos dos cooperados, e consequentemente, por possíveis problemas de-
correntes dos mesmos, assim como por quaisquer outras situações que não 
estejam sob o seu controle. Orientamos, portanto, a cada cooperado o dever 
de manutenção de seus equipamentos e serviço de internet em condições para 
participação nas assembleias.

                                       Sinop(MT), 09 de março de  2021.

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora-Presidente
CPF: 625.686.636-34

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.

Conforme o artigo 8º da Port.304/2012/SEFAZ a empresa 
MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNI-
CACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 13.554.884/0001-78 
e inscrição estadual nº 13.421.925-2, localizada na Rua dos 
Cajueiros, nº 1321, Bairro Setor Residencial Norte, Sinop-MT, 
vem através desta informar que extraviou do LIVRO TERMO 
DE OCORRENCIAS - MODELO 6, Nº 01.

10,11,12/03/2021 
 RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
20ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 024/2021 

 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa 
ORTOPEDIA ARTIFAO EIRELI - ME com CNPJ nº 40.395.025/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020 para os serviços médicos, no segmento de “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)”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais. 

 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 09 de março de 2021. 

 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
20ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 024/2021 

 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa 
ORTOPEDIA ARTIFAO EIRELI - ME com CNPJ nº 40.395.025/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 
025/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 008/2020 para os serviços médicos, no segmento de “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)”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais. 

 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 09 de março de 2021. 

 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

CNPJ: 37.433.314/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERA COAP, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu Art. 21, con-
voca todos os Associados, que nesta data totalizam 78 (setenta e oito) mem-
bros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 de mar-
ço de 2021, na sede do sindicato Rural de Sorriso, estabelecida na Av. Luiz 
Amadeu Lodi, nº1.415, Bairro Bom Jesus, Sorriso - MT, às 15:00 horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em 
segunda convocação às 16:00 horas, com metade mais um dos associados 
e, em terceira e última convocação, as 17:00 horas com o quorum mínimo de 
10 (dez) cooperados presentes. A Assembleia Geral Extraordinária, às 19:00 
horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados pre-
sentes; em segunda convocação às 20:00 horas, com metade mais um dos 
associados e, em terceira e última convocação, as 21:00 horas com o quorum 
mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, no mesmo dia e local, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Pauta da AGO:

1- Prestação de contas do Conselho de Administração acompanha-
da 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 Fiscal e Posse;
5- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte;
6- Outros assuntos de interesse do quadro social.
Pauta da AGE: 
1. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Proposta para aquisição e construção da sede própria;
3. Eleição dos membros para preenchimento dos cargos do conse-

lho de administração.

Sorriso – MT, 01 de março de 2021 
DIOGO FRISON
PRESIDENTE

10,11,12/03/2021
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

1 
AV RIO GRANDE DO SUL, N 1661, DISTRITO DE 
PRIMAVERA, SORRISO/MT 

 
CNPJ: 37.433.314/0001-98 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA 

COOPERATIVA AGROPECUARIA PRIMAVERA COAP, por 
seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, especificamente em seu 
Art. 21, convoca todos os Associados, que nesta data totalizam 78 (setenta e 
oito) membros, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 de 
março de 2021, na sede do sindicato Rural de Sorriso, estabelecida na Av. Luiz 
Amadeu Lodi, nº1.415, Bairro Bom Jesus, Sorriso - MT, às 15:00 horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em 
segunda convocação às 16:00 horas, com metade mais um dos associados e, em 
terceira e última convocação, as 17:00 horas com o quorum mínimo de 10 
(dez) cooperados presentes. A Assembleia Geral Extraordinária, às 19:00 
horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados 
presentes; em segunda convocação às 20:00 horas, com metade mais um dos 
associados e, em terceira e última convocação, as 21:00 horas com o quorum 
mínimo de 10 (dez) cooperados presentes, no mesmo dia e local, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Pauta da AGO: 
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 Fiscal e Posse; 
5- Plano de atividade da Sociedade para o exercício seguinte; 
6- Outros assuntos de interesse do quadro social. 
Pauta da AGE:  

1. Alteração do Estatuto Social da Cooperativa; 
2. Proposta para aquisição e construção da sede própria; 
3. Eleição dos membros para preenchimento dos cargos do 

conselho de administração. 
Sorriso – MT, 01 de março de 2021  

DIOGO FRISON 
PRESIDENTE 

10,11,12/03/2021 
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633 

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 002/2021, 
Tipo Maior Percentual de Desconto, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 
10.024 de 20 de Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei 
Complementar 123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 
04 de Janeiro de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Peças Originais e Paralelas de 1a Linha 
para Veículos da Frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a 
partir das 08:00h do dia 10/03/2021, a abertura de propostas será 
realizada dia 22/03/2021, às 08:00 horas, a sessão de disputa, 
22/03/2021, às 09h30min, horário de Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
LICITAÇÕES e ainda poderá ser obtido através do e-mail: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-2000 
e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna público que 
realizará no dia 19/03/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao “Registro de 
Preços Para Futura e Eventual Fornecimento de botijões, registros, 
recarga de gás e instalação de central de gás doméstico, a serem 
utilizados nas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
Do Norte/MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os 
i n t e r e s s a d o s  p o d e r ã o  o b t e r  o  E d i t a l  a t r a v é s  d o  s i t e : 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também poderão solicitar o 
edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, de Segunda a Sexta-
Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Pregoeira Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021

Ipiranga do Norte-MT, 09 de Março de 2021.

Ipiranga do Norte-MT, 09 de Março de 2021.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

EMPRESA Quantidade de Plantões VLR. TOTAL  
MUNIZ & MUNIZ S/S - 09.399.854/0001-67 320 R$ 320.000,00 

CORPUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 
03.878.325/0001-60 

180 R$ 180.000,00 

BCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 
36.073.841/0001-76 

390 R$ 390.000,00 

TERRA VERDI - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - 
18.630.803/0001-95 

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, to rna 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 MARCELÂNDIA 
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 
O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, comunica a quem 
possa interessar que, após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, conforme 
disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2021, a favor da contratação da empresa  ROTA SERVIÇOS E COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, insc rita no CNPJ nº 19.554.904-0001-97, objetivando a Dispensa 
de Licitação para aquisição de materiais e EPI’s para prevenção do COVID-19 atendendo as necessidades das 
escolas e creches, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marcelândia/MT, no valor 
de 3.365,00 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais). Marcelândia/MT, 08 de março de 2021. 

Celso Luiz Padovani
 

Prefeito Municipal
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 02/2021 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá/MT, 
através da equipe da pregoeira, comunica a todos os interessados que 
realizará no próximo dia 23 de março de 2021 às 10h00min na sede da 
Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MATUPÁ - 
PREVI - MUNI”. Maiores informações através do Edital nº. 02/2021, que está 
disponível no site https://www.matupa.mt.gov.br/Publicacoes/Editais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail previ-muni@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, 09 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou na sede da 
Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO NAS PRAÇAS MIGRANTES E DA BÍBLIA DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante ECO 
PISOS PRESTADORA DE SERVIÇOS E LOCACAO EIRELI INSCRITA NO 
CNPJ SOB O Nº 18.866.159/0001-59 COM VALOR TOTAL DE R$ 
48.256,70. 

Matupá – MT, 09 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Norte do
Mato Grosso

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA
CONSELHO FISCAL 2021-2022 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO

A Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, NIRE 51400.002.681, com sede a Rua 
das Alpínias, 679, Jardim Maringá, na cidade de Sinop, Mato Grosso, CEP. 
78.556-259, por sua Diretora Presente em exercício, Dra. Flávia Lúcia Bittar 
Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao Parágrafo 
Segundo do Artigo 71 do Regimento Interno da Cooperativa, deixa público aos 
Cooperados aptos a votar que foi inscrita uma única Chapa, assim composta:

Chapa -1
Membros Efetivos 
Dr. Daniel Tecchio 
Dr. Eduardo Augusto Dossa 
Dr. Kleber Queiroz Tobias 

Membros Suplentes
Dr. Fabio Coelho Barroso 
Dr. Tarcísio de Pinho Tavares Junior
Dr. Yan Diego de Almeida Castilho 

Artigo 1º - Com a publicação do presente Edital de divulgação de registro 
de chapa, declara-se aberto o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações 
de candidaturas, conforme prevê o Parágrafo Primeiro do Artigo 71 do 

Regimento Interno. 

Sinop(MT), 09 de março de 2021.

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora Presidente

Norte do
Mato Grosso

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 01/2021 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá/MT, 
através da equipe da pregoeira, comunica a todos os interessados que 
realizará no próximo dia 23 de março de 2021 às 08h00min na sede da 
Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA E PREVIDÉNCIÁRIA DO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 01/2021, que está 
disponível no site https://www.matupa.mt.gov.br/Publicacoes/Editais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail previ-muni@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, 09 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

Marcelo Chamusca che-
gou ao segundo jogo no co-
mando do Botafogo na vitó-
ria por 3 a 0 sobre o Resende 
no último domingo. Ainda é 
pouco para uma análise cri-
teriosa, mas o técnico já faz o 
torcedor ter vontade de voltar 
a assistir aos jogos do time ao 
criar um novo ambiente no 
Estádio Nilton Santos.

O Botafogo foi a cam-
po com quatro reforços con-
tratados para a temporada: 
o goleiro Douglas Borges, 
o lateral-direito Jonathan, 
o volante Pedro Castro e o 
atacante Ronald. Os novatos 
mostraram suas credenciais 
e deixaram boa impressão. 
Principalmente o meio-cam-
pista, que deu consistência 
ao jogo alvinegro.

A escalação dos 4 joga-
dores foi fundamental para 
dar outra cara ao time. O 

COPA DO BRASIL

Botafogo mostra 
cara de Chamusca e
ganha confiança 
para jogo decisivo

Botafogo apresenta evolução com Chamusca e vence o 
Resende

Botafogo virou a chave, com 
mudanças, reforços e um 
ambiente novo. Mais impor-
tante que tudo isso é a con-
fiança que o resultado dá 
para o primeiro grande de-
safio da temporada de hoje 
pela Copa do Brasil.

Chamusca conseguiu 
tranquilidade para buscar a 
classificação diante do Moto 
Club no Maranhão. Três dias 
após o empate com o Boa-
vista na estreia, o treinador 
alcançou o que projetou na 
primeira coletiva e já vimos 
um Botafogo mais organiza-
do e com os princípios do co-
mandante.

O Botafogo enfrenta o 
Moto Club nesta quarta, às 
20h30, pela primeira fase da 
Copa do Brasil. 

Por conta do regula-
mento da competição, pre-
cisa apenas de um empate 
para se classificar. Se perder, 
estará eliminado.

Grêmio deve estrear com mudanças
DA REPORTAGEM

Pouco tempo separa a 
derrota para o Palmeiras na 
final da Copa do Brasil e a es-
treia na edição 2021 da Liber-
tadores. Mas o Grêmio deve 
ter mudanças neste curto pe-
ríodo para o duelo com o Aya-
cucho, nesta quarta (10), pela 
segunda fase da competição. 
Vanderson segue como titu-
lar, Ferreira e Pinares podem 
ser as novidades.

O lateral-direito tem 
tudo para fazer sua estreia na 
Libertadores já como titular. 
O jovem de 19 anos recebeu a 
prova de fogo na final com o 
Palmeiras e, apesar do resul-
tado, saiu como destaque do 
time.

Além de Vanderson, Pi-
nares deve ganhar mais es-
paço em 2021. Jean Pyerre foi 
preterido por Renato e come-
çou no banco no domingo. 
Mas o chileno não estava à 
disposição na Copa do Bra-
sil, pois foi contratado após 
o prazo de inscrição. Agora, 
Pinares poderá receber sequ-
ência do técnico após parti-
cipar de três dos quatro gols 
do Grêmio contra o Brasil de 
Pelotas, pelo Gauchão. Foi o 
reforço buscado justamente 
para fazer sombra a Jean.

“O jogador que decide 
sempre tem uma liberdade 
maior quando joga comigo. 
Vi vários videos dele antes de 
contratar. O que ele (Pinares) 
precisa é sequência de jogos. 
Sei que ele pode render ain-
da mais, foi uma grande con-
tratação e esperamos que 
continue acrescentando. É 
jogador de seleção, toda vez 
que precisamos dele, entrou 
bem. Infelizmente, tivemos 
essa quebra porque não pode 
jogar a Copa do Brasil”, des-
tacou Renato. A principal dú-
vida, porém, está no ataque. 
Ferreira tem sido dos nomes 
a injetar ânimo no Grêmio 

e era um dos mais abalados 
após o vice da Copa do Brasil. 
Surge como candidato para 
as vagas de Alisson ou Pepê.

Este último, especial-
mente, vive fase turbulenta. 

PRÉ-LIBERTADORES. Com manutenção de Vanderson na lateral-direita e Pinares e Ferreira ganhando novas chances

Foto: RepRodução

Foto: divulgação

Foto: vitoR Silva

Pinares no treino do Grêmio na segunda-feira

Hulk arremessa jogador do Uberlândia em estreia pelo 
Atlético-MG

Equipe só empatou em casa com o Nova Mutum pelo Estadual

Perdeu a melhor chance gre-
mista contra o Palmeiras e 
se tornou alvo de críticas nas 
redes sociais. Ferreira foi tes-
tado pela esquerda no Gau-
chão e tem chance de ga-

nhar essa vaga. Uma provável 
escalação tem: Paulo Victor; 
Vanderson, Paulo Miranda, 
Kannemann e Diogo Barbo-
sa; Maicon, Matheus Henri-
que, Alisson, Pinares e Pepê 

(Ferreira); Diego Souza. O res-
tante do time deve se manter 
da final, com Paulo Victor na 
meta e Maicon e Matheus 
Henrique como dupla de vo-
lantes. O Grêmio jogará na 

Arena às 20h30, e depois via-
ja a Quito para a volta, na se-
mana que vem. O Ayacucho 
não poderá mandar o jogo no 
Peru por conta de restrições 
para receber brasileiros.

UBERLÂNDIA

Volante que levou empurrão de 
Hulk alega que recebeu falta

COPA DO BRASIL

Luverdense viaja para encarar o 
Uberlândia pela primeira fase
DA REPORTAGEM

O Luverdense viajou 
para Minas Gerais onde en-
frenta o Uberlândia pela pri-
meira fase da Copa do Bra-
sil, duelo que será realizado 
no Estádio Parque do Sabiá 
nesta quinta-feira (11), às 16h.

Nesta primeira fase da 
competição, a decisão é em 
jogo único. São 40 confron-
tos, do quais as equipes vi-
sitantes são melhor ranque-
adas pela CBF. Com isso, os 
mandantes têm a obrigação 
de vencer para avançar, en-
quanto o empate ou a vitó-
ria rival dá a vaga para quem 
joga fora de casa. Nessa con-
dição, o Luverdense joga em 
território mineiro precisan-
do apenas de um empate 

DA REPORTAGEM

O adversário de quinta 
do Luverdense ganhou no-
toriedade nacional por um 
lance, no mínimo, bizarro. 
Pelo Campeonato Mineiro, o 
Uberlândia foi goleado pelo 
Atlético-MG por 4 a 0. Mas o 
lance que marcou o jogo foi 
um encontrão de Hulk no vo-
lante Franco.

Antes mesmo descer 
para o vestiário do Mineirão, 
Franco era o nome da vez. Foi 
ele quem levou um “chega 
para lá” de Hulk. Após a parti-
da, os companheiros mostra-
ram para ele o lance que vira-
lizou no mundo todo. Apesar 
de considerar falta no lance, 
Franco levou na boa e entrou 
na brincadeira: “Se fosse no 
ombro a ombro, levaria a me-

para avançar. No último fim 
de semana, em jogo trun-
cado e catimbado, o Verdão 
do Norte perdeu a chance 

lhor”.
O lance foi aos 18 do 

segundo tempo e o árbitro 
da partida (Emerson de Al-
meida) não marcou falta. 
Demonstração de força do 
Super-Herói do Galo? “Ele 
estava de costas para nosso 
campo. Fui perseguindo-o na 
marcação. Em determinando 
momento, ele saiu um pouco 
da bola e deu um jogo de cor-
po. No final ele acabou usan-
do o braço o que caracterizou 
um empurrão, inclusive ven-
do vídeo. O juiz não deu fal-
ta. Por isso que caí daquele 
jeito, um pouco mais longe 
por causa do empurrão. Até 
brinquei: ‘se fosse no ombro 
a ombro, ganharia dele, pois 
sou mais forte’. Brincadeira, 
ele é muito mais forte”, brin-
cou Franco.

de conquistar 3 pontos na 
2ª rodada do Campeonato 
Mato-grossense ao empa-
tar em 1 a 1 com o Nova Mu-

tum, que terminou a partida 
com apenas 9 jogadores em 
campo depois da expulsão 
de Welder e Jorge.

Foto: lucaS uebel
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Seguran-
ça Pública, Trânsito e Defesa 
Civil de Sorriso informa que a 
Avenida Natalino João Brescan-
sin deixará de ser fechada para 
o trânsito de veículos no trecho 
compreendido entre o Ginásio 
Domingão e a Praça das Fon-
tes nos finais de tarde dos dias 
úteis e também no fim de se-
mana. A medida, que deve ser 
mantida enquanto vigorarem 
os decretos estaduais 836 e 842 
que impõem toque de recolher 

Aberta à noite e nos fins de semana 

Foto: Divulgação

e restrição de horário de fun-
cionamento do comércio com 
o objetivo de frear a dissemi-
nação do novo coronavírus, que 
provoca a Covid-19.

Esta é mais uma forma de 
evitar aglomerações em espa-
ços públicos – lembrando que 
seguem vigentes e necessários 
todos os protocolos para evitar 
novas contaminações, como a 
manutenção do distanciamen-
to entre as pessoas, utilização 
de máscara facial, higienização 
constante das mãos e utilização 
de álcool 70%.

Iniciada etapa de superestrutura
da ponte sobre o Rio Arinos IV
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logís-
tica (Sinfra) iniciou a etapa 
de superestrutura das obras 
de construção da ponte de 
concreto sobre o Rio Arinos 
IV, na rodovia MT-220, em 
Porto dos Gaúchos. Nesta 
fase, são lançadas as primei-
ras vigas longarinas da pon-
te, que terá uma extensão 
de 240 metros.

Esta obra é conside-
rada uma importante ação 
do Governo do Estado para 
melhorar a logística de toda 
a região do Vale do Arinos, 
uma vez que irá permitir a 
interligação da MT-220 até 
as MTs 325 e 170, além do 
município de Juara e região.

De acordo com o en-
genheiro Alexandre Zigoski, 
superintendente de Execu-
ção e Fiscalização de Obras 
da Sinfra, os serviços de in-
fraestrutura e mesoestrutu-
ra já foram finalizados e as 
obras estão atualmente na 
terceira etapa de execução. 
“A ponte é dividida em três 
grandes etapas de constru-
ção: Infraestrutura, que é a 
fundação; a mesoestrutura, 
que seriam os blocos e os pi-
lares de sustentação; e a su-
perestrutura, que compre-
ende ao tabuleiro da ponte, 
onde os veículos irão trafe-
gar. O lançamento da viga é 
o início da etapa de superes-
trutura que sustenta as vi-
gas, pré-laje e laje”, explicou. 
Até o momento, 68% dos 
serviços previstos já foram 
executados. Estão sendo in-
vestidos R$ 16 milhões em 

recursos do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab) na construção da 
ponte. Para o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, a obra vai proporcionar 
desenvolvimento econômi-
co de Porto dos Gaúchos, 

Foto: SinFra

Ponte tem 240 metros de extensão

OBRAS AVANÇADAS. Essa obra é considerada importante para melhorar logística de toda a região do Vale do Arinos

DA REPORTAGEM

Os voos da Azul Linhas 
Aéreas serão suspensos a par-
tir de hoje (10) para Sorriso por 
conta do aumento dos casos 
de Covid-19 e da crise gerada 
pela pandemia. A previsão é 
que a suspensão dure dois 
meses, retornando os voos 
em 10 de maio – considerando 
possível melhora da pande-
mia. Em nota, a Azul disse que 
clientes prejudicados serão 
reembolsados. Com a suspen-
são, o aeroporto ficará sem 
nenhum voo comercial.

Em março do ano pas-
sado, a empresa já tinha sus-
pendido temporariamente os 
voos de Cuiabá-Sorriso-Cuia-
bá devido à pandemia. Na 
época, o comunicado foi que 
voos estariam suspensos de 
23 de março a 30 de junho, 
período em que a empresa 
acreditava que a pandemia 
já teria sido superada no país. 
As paralisações da operação 
do ano passado fizeram com 
que Sorriso registrasse queda 
de 56,55% no número de em-
barques e desembarques em 
2020, comparando com 2019. 
No último ano foram 12.419 
passageiros, ante 28.584 em 
2019.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Obras 
de Sinop realizou nesta se-
mana a remoção do lixo des-
cartado irregularmente às 
margens da Estrada Cláudia, 
localizada aos fundos do Re-
sidencial Daury Riva. Restos 
de material de construção, 
eletrônicos, podas de grama 
e árvores, bem como móveis 
residenciais, foram alguns 

Medida foi tomada em virtude do aumento no número de casos de Covid 

CAUTELA

Azul suspende voos para Sorriso
SORRISO

Praça das Fontes
segue aberta ao
trânsito de veículos

SINOP

Lixo descartado irregularmente 
às margens de vicinal é removido

Foto: Divulgação

dos materiais encontrados 
às margens da via. Esta é a 
segunda vez que a equipe 
de limpeza retorna ao local 
para remover entulhos, em 
menos de uma semana. Sete 
caçambas de entulho foram 
removidas. Além da manu-
tenção de área urbana, a 
ação tem objetivo de preve-
nir impacto ao meio ambien-
te causado pela decomposi-
ção dos objetos descartados, 
bem como evitar possíveis 

criadouros de mosquito da 
dengue e abrigo para ani-
mais peçonhentos.

“A secretaria faz a lim-
peza das áreas públicas des-
de o início de janeiro e con-
tinuará fazendo ao longo de 
todo ano. Mas pedimos a 
compreensão da população 
para que não despeje lixos 
na beira das estradas e se al-
guém ver denuncie. Somen-
te nesta estrada, em menos 
de uma semana, fizemos a 

limpeza duas vezes”, pediu o 
gestor da pasta e vice-prefei-
to, Dalton Martini.

O descarte irregular de 
resíduos em locais impró-
prios (quando não é destina-
do a esse fim) é crime previs-
to no Código Municipal de 
Meio Ambiente (lei comple-
mentar 116/2015). O valor mí-
nimo da multa prevista é de 
100 Unidades de Referência 
(UR) e o máximo 10 mil (UR). 
Cada UR custa R$ 2,95.

Novo Horizonte do Norte, 
Juara e Tabaporã, que com-
põem a região do Vale do 
Arinos. Isto porque a cons-
trução da ponte vai facilitar 
o transporte e o escoamento 
da produção agropecuária 
da região em direção à BR-
163, principal corredor logís-

tico do Estado.
“Vamos interligar toda 

a região do Vale do Arinos, 
de Porto dos Gaúchos a Jua-
ra. Trata-se de uma área que 
tem em torno de 400 mil 
hectares de produção agrí-
cola e pelo menos 900 mil 
cabeças de rebanho bovino. 

É uma importante região de 
Mato Grosso”, concluiu o se-
cretário.

Para o prefeito de Por-
to dos Gaúchos, Vanderlei 
de Abreu, a construção da 
ponte é a realização de um 
desejo antigo e muito espe-
rado por todos da região. “A 

obra da ponte do Rio Arinos 
aqui em Porto dos Gaúchos 
é um sonho de toda região 
há muitos anos. Parabéns 
ao Governo e a construtora 
que está conduzindo e exe-
cutando a obra com uma 
rapidez além do esperado”, 
afirmou.



Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 10 de março de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Proprietários de lotes sem
limpeza serão multados

De acordo com a 
Lei Municipal nº 2.031, 
de 28 de novembro 
de 2016, o qual auto-
riza o Poder Executivo 
Municipal a proceder 
à limpeza (roçada ou 
capinada e recolhi-
mento de entulhos 
diversos) em terrenos 
baldios, cercados ou 
não, informa, que des-
de o Decreto nº 006, 
lançado em 21 de ja-
neiro de 2021, onde se 
dá o prazo de 30 dias 
para todos os proprie-
tários de terreno bal-
dio realizar a limpeza 
de seus respectivos 
lotes urbanos, a partir 
de agora a Prefeitura 
de Nova Mutum rea-
lizará fiscalização em 
todos os bairros.

O objetivo, além 
da limpeza urbana, é 
evitar a proliferação 
do mosquito Aedes 
aegypti. “Já temos 
uma lista de pontos 
críticos na cidade, a 
respeito de lotes va-
zios com entulhos, 
mato alto, e objetivos 
que acumulam água. 
A partir de agora, nos-
sa equipe estará nas 
ruas realizando a fis-
calização e multando 
os proprietários”, dis-
se Calebe Benjamim 
da Silva, Supervisor 
de Planejamento e 

Desenvolvimento.
Os canais de de-

núncias são o telefo-
ne da ouvidoria: 0800 
726 1199, ou se preferir 
podem se dirigir até a 
Prefeitura Municipal. 
A multa para terrenos 

Multa pode ultrapassar R$ 1,3 mil 

NOVA MUTUM.  Medida é para evitar a disseminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, 
doença que, em tempos de Covid-19, tem causado muitas mortes silenciosas país afora

Foto: AssessoriA

sujos é no valor de R$ 
1.388,40 e a limpe-
za, feita por empresa 
contratada pela Pre-
feitura é de R$ 1,00/
m² do lote, incluindo 
o metro de passeio da 
via. 

Os valores foram 
definidos de acordo 
com a Unidade Pa-
drão Fiscal do Muni-
cípio de Nova Mutum 
- (UPFM), que sofreu 
alterações, o decreto 
nº002, de 04 de janei-

ro de 2021, encontra-
-se no site da prefeitu-
ra: www.novamutum.
mt.gov.br.

“Estamos visando 
uma maneira edu-
cativa para que cada 
proprietário limpe seu 

lote. A partir de agora 
se vistoriarmos o ter-
reno e ele precisar de 
limpeza, daremos or-
dem de serviço para 
a empresa contratada 
limpar”, finalizou Ca-
lebe.

DA REPORTAGEM


