
DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

A primeira grande operação contra o desmatamento ilegal do ano aplicou R$ 14 milhões em multas por 
crimes ambientais em seis municípios do Norte e Médio Norte, sendo eles: Feliz Natal, Itaúba, Matupá, 
Peixoto de Azevedo, Tapurah e Nova Maringá. A Operação Tolerância Zero foi realizada pela Sema-MT, 
em parceria com o as polícias Civil e Militar, e o Indea-MT.                Página - 7

TOLERÂNCIA ZERO

Operação apreende maquinários 
e aplica R$ 14 milhões em multas

Russi pede
prorrogação
de pagamento
a profi ssionais
Procurado pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos da Saúde, 
o presidente da AL, deputado 
Max Russi, solicitou ao Estado 
que atenda o pedido da cate-
goria e prorrogue o pagamento 
da gratifi cação extraordinária 
aos profi ssionais da área que 
trabalham na linha de frente 
do combate à Covid-19, inclu-
sive efetuando o pagamento 
retroativo desde janeiro.       
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MATO-GROSSENSE 2021

FMF altera data e hora
de partidas da 3ª rodada

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMFMT) defi niu a ta-
bela detalhada da 3ª rodada do Estadual 2021. Com o novo decreto 
do Governo, algumas alterações nas datas e horários dos jogos fo-
ram obrigatórias. Amanhã jogam Sinop x Ação e Cuiabá x Operário; 
sábado, Grêmio Sorriso x Nova Mutum; domingo, União x Poconé; e 
na terça, Luverdense x Dom Bosco.         Página -6

ASSESSORIA

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

A Secretaria de Infraestrutura e Logística vai comprar máquinas e equipamen-
tos rodoviários destinados à conservação de rodovias não-pavimentadas, em 
parceria com consórcios intermunicipais, associações e prefeituras.       Página  7
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Diante disso, vemos que para uma boa parte dos 
parlamentares o problema não é o desvio de 
dinheiro público, não é atentar contra a demo-
cracia

  

No dia 24 de fevereiro deste ano, o Brasil 
viu atônito a apresentação de uma Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) que di-
fi culta a ação do Poder Judiciário no com-
bate a crimes praticados por membros do 
Congresso Nacional. A PEC 3/2021, também 
chamada de “PEC da Impunidade”, altera os 
artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre as prerrogativas 
parlamentares.

Encabeçada pelo Deputado Federal 
Celso Sabino (PSDB) e mais, pasmem, 185 
outros deputados, ou seja, quase 1/3 da Câ-
mara Federal, e tendo o apoio de 3 dos 8 de-
putados do Mato Grosso, quais sejam, os de-
putados Juarez Costa (MDB), Neri Geller (PP) 
e Dr. Leonardo (Sdd), a PEC em questão foi 
uma resposta dos parlamentares a prisão do 
Deputado Daniel Silveira (PSL) preso no dia 
16 de fevereiro acusado de diversos crimes, 
como atos antidemocráticos e fake news, 
conforme consta na justifi cativa da PEC.

Um dos pontos mais controversos da 
proposta está no Art. 53, que reduz à mera 
responsabilização ético-disciplinar, crimes 
contra a Segurança Nacional. Insere-se nes-
se artigo o parágrafo 9º, que veda o afasta-
mento judicial cautelar de membro do Con-
gresso Nacional, podendo ocorrer somente 
nos termos do Art. 55 da Constituição Fede-
ral e o parágrafo 12º que, mesmo limitando 
o afastamento ao Art. 55, só poderá ocorrer 
com a confi rmação da medida em plenário 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Outra inserção vergonhosa é o parágrafo 
9º no Art. 14, que enfraquece a Lei da Ficha 
Limpa criada em 2010 que impede a eleição 
de candidatos condenados por órgão cole-
giados a cargos políticos. Nesse parágrafo, a 
proposta é que a inelegibilidade se dê após 

a “observância do duplo grau de jurisdição”, 
ou seja, após duas decisões condenatórias. 
Proposta essa que claramente é um retroces-
so no combate a corrupção. Usando como 
exemplo o caso de prefeitos, que são julga-
dos em primeira instância pelo colegiado 
dos tribunais de justiça, eles só se tornariam 
inelegíveis após condenação pelo Superior 
Tribunal de Justiça.

Além disso, a proposta teria caráter re-
troativo, favorecendo casos ocorridos antes 
da promulgação da lei, benefi ciando vários 
parlamentares. Dentre eles estão o Depu-
tado Daniel Silveira, mencionado acima, e o 
próprio presidente Jair Bolsonaro, no caso da 
condenação envolvendo a Deputada Maria 
do Rosário ou ainda, a deputada Flordelis, 
acusada de ser a mandante do assassinato 
do seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

Diante disso, vemos que para uma boa 
parte dos parlamentares o problema não é o 
desvio de dinheiro público, não é atentar con-
tra a democracia. O problema não é ameaçar 
autoridades ou ordenar assassinatos. A culpa 
não é deles. A culpa é das leis. Então, o que 
fazem os nobres deputados? Mudam as leis! 

Devido à pressão popular, a PEC foi retira-
da de pauta pelo presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, mas deverá ser tratada em Comis-
são Especial nos próximos dias. 

Devemos então, fi car atentos aos desdo-
bramentos desta PEC para que não voltemos 
décadas no combate a corrupção e para que 
não legalizemos atos inconstitucionais mas-
carados de opinião.

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA É 
BACHAREL EM CIÊNCIA POLÍTICA E PÓS-
-GRADUANDO EM DOCÊNCIA PARA O EN-
SINO SUPERIOR

A PEC para “Livrar-nos do Mal”

Da diversão ao risco
safi os de silhueta, também feitos em tra-
jes, no mínimo, íntimos, e por aí vai. Vale 
lembrar que ali não existe validação de 
idade que seja, de fato, efi ciente, e tais 

conteúdos são postados 
sem qualquer tipo de veri-
fi cação efi ciente.

Além da exposição, por 
si só, esse comportamen-
to leva a um verdadeiro 
efeito bola de neve: outras 
pessoas, vendo os resulta-
dos obtidos (curtidas e co-
mentários) seguem o mes-
mo caminho, se expondo, 
de forma completamente 
exagerada e desnecessá-
ria, mesmo que isso não 

seja seu estilo, afi nal, em um mundo onde 
a popularidade se determina, para muitos, 
pelo número de curtidas e comentários, 
vale tudo em troca de “biscoito”.

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!

Sempre recomendei e vou seguir recomendando fortemente que 
pais e responsáveis monitorem as atividades de seus fi lhos na 
internet. Os serviços online, cada vez mais variados e acessíveis, 
colocam jovens, adolescentes e até mesmo adultos em uma 
verdadeira “corrida maluca” em busca de curtidas, comentários e 
compartilhamentos. Para os mais vulneráveis esse é um caminho 
arriscado que deve, sim, ser acompanhados de perto por quem 
tem maior noção dos conceitos de certo e errado. 

CLIC 
FINAL 

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

As redes sociais, desde que começa-
ram a se tornar populares, passaram a ofe-
recer relações de vantagens e desvanta-
gens aos usuários. Como sempre digo, se 
você souber usar vai 
tirar grandes provei-
tos, se não souber, vai 
jogar seu tempo fora e 
se colocar em risco.

Analisando, mes-
mo que de forma su-
perfi cial, o TikTok, 
em meus primeiros 
contatos com a rede, 
percebi a postagem 
de muita amenidade, 
como falei na edição 
passada. Mas não foi 
isso, necessariamente, que me preocupou 
(tirando a parte do vício dos usuários nes-
ses conteúdos que não agregam em nada), 
mas sim a superexposição que as pesso-
as se submetem em troca de “biscoito”, 
como é chamada a atenção dada em troca 
de algo exagerado. A referência não é atu-
al, e uma das suas origens está nos zooló-
gicos, onde os macacos, interessados nas 
guloseimas saboreadas pelos visitantes, 
fi cavam se exibindo para chamar a aten-
ção e, claro, ganhar “biscoito”.

Essa exposição, porém, é desmedida, 
especialmente pelo público feminino. 
Danças sensuais em roupas ínfi mas, de-

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA

É estarrecedor descobrir, enquanto o país bate re-
cordes de mortes diárias causadas pela Covid-19 e faz 
contas afl itas para a chegada de vacinas, que o governo 
de Jair Bolsonaro recusou em 2020 três ofertas de imuni-
zantes da farmacêutica Pfi zer, num total de 70 milhões de 
doses até o fi nal deste ano.

Um acerto com a empresa teria permitido que a 
vacinação dos brasileiros começasse já em dezembro 
passado. Até fevereiro, seriam 3 milhões de doses, o que 
permitiria números menos ruins hoje. Até aqui, somente 
8,7 milhões receberam uma primeira dose de imunizante, 
ou 5,4% da população adulta. Os que já tiveram acesso à 
segunda dose limitam-se a 3 milhões (1,8% dos maiores 
de 18 anos).

Em tal cenário, qualquer percalço pode constituir 
uma tragédia em potencial —atrasos na importação da 
Índia e o que parece ter sido um acidente na linha de pro-
dução da Fiocruz, por exemplo, deixarão o país sem ao 
menos 15,2 milhões de injeções neste março.

Essa escassez dramática se dá em meio a uma nova 
e avassaladora onda de contágios da pandemia, que, 
além de custar vidas aos milhares, força a volta da parali-
sação de atividades Brasil afora —o que trava a economia, 
com consequências ainda mais devastadoras para a po-
pulação mais pobre e dependente do trabalho presencial.

As projeções de crescimento do Produto Interno 
Bruto no ano, já medíocres desde o início, estão em que-
da. Hoje estão pouco acima dos 3%, indicando que o país 
não reverterá a queda de 4,1% amargada em 2020 — e 
tendem a piorar se prosseguir a derrocada na saúde. O 
primeiro trimestre já foi perdido, e o segundo está sob 
ameaça. A tortuosa política econômica do governo inspi-
ra desconfi ança; a retomada depende fundamentalmen-
te da vacinação.

O desastre produzido por Bolsonaro e por seu aju-
dante de ordens Eduardo Pazuello ainda pode e precisa 
ser atenuado. Urge importar mais vacinas já e induzir 
laboratórios a apresentar os dados para aprovação de 
seus produtos. Os contratos com empresas desprezadas 
devem ser fechados imediatamente, de modo que che-
guem imunizantes no segundo semestre, quando existe a 
ameaça real de novas ondas com novas variantes.

A acreditar no cronograma do Ministério da Saúde, 
até o fi nal de maio seria possível aplicar pelo menos uma 
dose a cerca de 63,7 milhões de pessoas, cerca de 40% da 
população adulta. No entanto tal previsão ainda depen-
de da confi rmação de laboratórios nacionais. A esta altu-
ra será ingenuidade apostar num surto de compaixão ou 
responsabilidade por parte de Bolsonaro. Resta esperar 
que o maior responsável pela crise trate de mitigar a tra-
gédia em benefício de sua própria sobrevivência política.

Editorial

Caos sem vacina

PRÓ-PRESIDENTE 
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinhei-

ro, tem adotado um discurso pró-presidente 
Jair Bolsonaro quando se trata das medidas 
de combate à pandemia da Covid-19. Nesta 
semana, chegou a minimizar uma declara-
ção polêmica do presidente, segundo o qual 
estaria havendo muito “mimimi” em relação 
às mortes pelo vírus. “Corta o coração toda a 
situação e a gente se sente impotente com as 
perdas. O que posso dizer é que com a experi-
ência de gestor – que fui na primeira onda da 
pandemia e sou na segunda onda –, as decla-
rações do presidente não correspondem com 
as ações do Governo Bolsonaro. Não sei por 
quê”, afi rmou.

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!

PUNIÇÃO A MORO

O ministro do STF, Gilmar Mendes, foi alvo 
de críticas do advogado Marcelo Knopfelmacher, 
que defende os ex-integrantes da Lava Jato, por 
tentar impor ao ex-juiz Sergio Moro o pagamen-
to das custas do processo de suspeição em um 
habeas corpus do ex-presidente Lula. O advoga-
do afi rmou que ex-juiz não fi gura como parte no 
HC e o voto de Gilmar, além do ineditismo, acaba 
por transformar a Magistratura “em atividade de 
risco”. “A suspeição foi reconhecida em habeas 
corpus, ação em que o magistrado sequer era 
parte e sequer teve a oportunidade de se defen-
der”, disse.

Crédito:Reprodução/Redes sociais

IMAGEM DO DIA

O desastre produzido por Bolsonaro e 
por seu ajudante de ordens Eduardo 
Pazuello ainda pode e precisa ser ate-
nuado. Urge importar mais vacinas já e 
induzir laboratórios a apresentar os da-
dos para aprovação de seus produtos

“ “ Um jovem morreu atingido por um tiro acidental da espingarda do pai dele na 
terça (9) na zona rural de Juína. Rafael Agostinho da Silva, 20 anos, foi atingido no 
queixo ao subir na garupa da moto do pai. A arma estava acomodada nas costas do 
pai dele e disparou. De acordo com o homem, eles trabalhavam na construção de 
uma casa e deixavam o local para ir jantar. O pai ligou a moto e o fi lho pulou na garu-
pa, momento em que a espingarda teria disparado e o ferido. Ao ver o fi lho baleado, 
o pai o arrastou até a casa e pediu socorro em uma cerâmica. Uma ambulância foi 
chamada, mas o rapaz já estava sem vida. O homem disse que a espingarda é uma 
herança e que não tinha registro. A arma foi apreendida e o suspeito levado para pres-
tar depoimento na Polícia Civil.

Ranking dos Políticos - Facebook

Diário do Estado de Mato Grosso

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diretor-Geral
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação
José Roberto Gonçalves

Editor de Política
Clemerson Mendes

Diagramação e Artes
Thiago Slovinski

Estado de Mato Grosso,  quinta-feira, 11 de março de 2021 02 | OPINIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

EXPEDIENTE
SINOP 
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

CUIABÁ
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000
 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 11 de março de 2021 03 - Política | www.diariodoestadomt.com.br

Russi pede prorrogação de pagamento
DA REPORTAGEM

Procurado pelo Sindica-
to dos Servidores Públicos da 
Saúde de Mato Grosso (Sis-
ma-MT), o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Max Russi (PSB), solicitou 
ao Estado que atenda o pedi-
do da categoria e prorrogue 
o pagamento da gratificação 
extraordinária aos profissio-
nais da área que trabalham 
na linha de frente do comba-
te à Covid-19, inclusive efetu-
ando o pagamento retroativo 
desde janeiro.

Esse pagamento solici-
tado pelo parlamentar tam-
bém envolve os profissionais 
contratados temporariamen-
te em regime de plantão, lo-
tados na Secretaria de Estado 
de Saúde, em virtude do au-
mento de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus em 
Mato Grosso.

“A gratificação é uma 
forma de conferir o devido 
reconhecimento aos pro-
fissionais de saúde que de-
sempenham suas ativida-
des diuturnamente à frente 
das ações de atenção direta 
à população, arriscando as 
próprias vidas no combate à 
Covid-19, durante o estado de 
calamidade pública decreta-
do no dia 25 de março e pror-
rogado em julho de 2020”, 
observou Max Russi. Da mes-
ma forma, o deputado quer 
que o Poder Executivo esta-
dual inclua os profissionais da 
saúde que atuam no Centro 
de Triagem – Arena Pantanal 
– e no Hospital Metropolita-

no, no pagamento da gratifi-
cação extraordinária. É o que 
diz a Lei Complementar nº 
667 de 2020, que dispõe so-
bre o recurso extra e a indeni-
zação excepcional dos profis-

EFEITO COVID. Pedido é para os profissionais da chamada ‘linha de frente’
Foto: Fablicio RodRigues

Russi sugeriu inclusão dos funcionários da saúde que atuam no centro de triagem e Metropolitano

Senador prevê dificuldades para 2022 

Doses chegaram ontem à capital 
Indústria e comércio sentem reflexos negativos

e buscam solução

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgaçao

DA REPORTAGEM

O senador Jayme Cam-
pos (DEM) subiu o tom nesta 
quarta-feira (10) ao criticar a 
“falta de rumo” do Democra-
tas em Mato Grosso. Ele afir-
mou que, atualmente, a sigla 
está “adormecida” e “acéfala”. 
Em entrevista à Rádio Capi-
tal FM, ele disse que prevê 
dificuldades para o DEM nas 
eleições de 2022 e cobrou 
mais empenho do presiden-
te do partido, o ex-deputado 
federal Fábio Garcia, e das 
demais lideranças, como o 
governador Mauro Mendes.

“O partido está adorme-
cido. Ninguém foi procurar 
para fazer essa possível con-
versação sobre o futuro, para 
2022. Eu, mesmo não sendo 
candidato a coisa alguma, 
quero que ele [Fábio Garcia] 
assuma a liderança do parti-

DA REPORTAGEM

O Ministério da Saúde 
encaminhou ontem (10) uma 
nova remessa da vacina Coro-
naVac para Mato Grosso. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado de Saúde, são 28,8 mil 
doses do imunizante. As uni-
dades serão utilizadas como 
primeira ou segunda aplica-
ção para os grupos da primei-
ra fase da Campanha de Vaci-
nação contra a Covid-19. Para 
a vacina CoronaVac, o prazo 
para a aplicação da segunda 
dose varia entre 14 e 28 dias.

Após a chegada da re-
messa, as equipes da Vigilân-
cia Estadual trabalharam na 
conferência da quantidade, 
catalogação dos imunizan-
tes e encaixotamento para 
distribuição e retirada dos 
municípios. Até o momento, 
Mato Grosso recebeu apenas 
250 mil doses de imunizantes 
contra a Covid-19.

do”, disse.
“Isso cabe não apenas 

ao presidente do partido, mas 
acima de tudo ao próprio go-
vernador Mauro Mendes, se 
for candidato à reeleição, de 
buscar o aquecimento, o for-
talecimento do DEM. Hoje, o 
partido me parece que está 
meio acéfalo”, acrescentou.

De acordo com Jayme, 
há mais de um ano que não 
há convocação para reunião 
partidária, enquanto outros 
partidos – como o MDB – já se 
movimentam no Estado para 
montar chapas completas 
para os cargos de deputado 
estadual e federal. “Eu defen-
do a tese de que, no mínimo, 
deveria ter um executivo do 
partido para conversar mais 
política, buscar possíveis can-
didatos e montar uma bela 
chapa de deputado estadual 
e deputado federal”, afirmou.

PARTIDO SEM RUMO

Jayme diz que DEM está “acéfalo”

NESTA QUARTA

Mato Grosso recebe mais de
28 mil doses da CoronaVac

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legis-
lativa voltou a discutir os 
impactos econômicos em 
decorrência à pandemia. 
Nesta semana, o primeiro-
-secretário Eduardo Botelho 
salientou a importância do 
trabalho em conjunto com 
representantes da indústria, 
comércio e turismo para 
formatar uma proposta que 
será apresentada ao Governo 
do Estado para impedir que 
empresas encerrem suas ati-
vidades.

A afirmação de Botelho 
foi dada durante a segunda 
reunião remota extraordiná-
ria da Comissão de Indús-
tria, Comércio e Turismo em 
conjunto com a comissão 
especial do Observatório 
Socioeconômico Social, sob 
o comando do deputado 
Carlos Avallone (PSDB), que 
contou também com a parti-
cipação de empresários e da 
bancada federal.

Na pauta, a ampliação 
dos prazos para pagamento 
dos financiamentos na De-

senvolve MT, Fungetur, que 
financia infraestrutura física, 
máquinas, equipamentos e 
capital de giro para micro-
empreendedor individual 
(MEI), micro e pequena em-
presa que atuam em ativida-
des econômicas e Pronamp, 
financiamento para custeio 
e investimentos dos médios 
produtores rurais em ativida-
des agropecuárias. Também 
novo financiamento para os 
afetados com a pandemia 
através da Desenvolve MT e 
Governo Federal.

“Estamos com empre-
sários do setor de bares, res-
taurantes e eventos, com o 
deputado Carlos Avallone, 
presidente do Observatório 
que foi criado pela Mesa Di-
retora no ano passado. Essa 
reunião é para levarmos uma 
proposta ao governador que 
possa amenizar o sofrimento 
desse setor, que está passan-
do por uma dificuldade mui-
to grande, inclusive, muitas 
empresas não vão ter con-
dições de reabrir mais e não 
queremos que isso aconte-
ça”, avaliou Botelho.

SOLUÇÕES

Deputados debatem 
impacto da covid-19 
nos setores produtivos

sionais de saúde contratados 
temporariamente em regime 
de plantão quando afastados 
do serviço em razão de con-
taminação do vírus.

“Infelizmente esses pro-

fissionais ainda não estão 
recebendo tal benefício, o 
que parece um grande con-
trassenso, já que esses traba-
lhadores lutam diariamente 
no combate à pandemia. 

Mato Grosso passa por um 
crescente número de casos 
de infecções, e grande parte 
dos pacientes passam pelo 
Centro de Triagem da Arena 
Pantanal e pelo Hospital Me-

tropolitano, motivo pelo qual 
os profissionais de saúde que 
trabalham nesses lugares 
merecem fazer jus ao cita-
do benefício”, argumentou o 
presidente da Assembleia.
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Sindicato Rural promove treinamento 
de inseminação artificial em bovinos
DA REPORTAGEM

Na próxima sema-
na, entre os dias 15 e 19 de 
março, o Sindicato Rural de 
Gaúcha do Norte promove 
o treinamento de insemina-
ção artificial em bovinos do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar-MT). 
O evento tem como parceiro 
a Fazenda Relu, local onde 
acontecerá o treinamento. O 
equipamento indispensável 
para o método é o botijão 
criogênico, este cedido pela 
Prefeitura.

A inseminação arti-
ficial tem como objetivo a 
fecundação da fêmea dis-
pensando o contato físico 
do macho. É uma técnica de 
reprodução em que o sêmen 
de um touro é depositado no 
aparelho reprodutivo da vaca 
pelo homem, para isso, são 
utilizados equipamentos es-
pecíficos.

O método está aliado 
ao melhoramento genético, 
padronização do rebanho, 
economia, originalização de 
mais descendentes de um 
mesmo produtor, contro-
le de doenças sexualmente 

transmissíveis em bovinos, 
entre outros fatores. Para as 
aulas práticas, serão utiliza-
das vacas adultas ‘vazias’, 
não prenhes e adoção de 
técnicas recomendadas. Os 
alunos vão aprender tudo 
sobre a teoria e a prática da 
técnica utilizada que tem 
uma alta precisão de resulta-
dos na área da pecuária.

O gerente da pecuária 
da fazenda, Márcio Francis-
co, aponta que vai ser um 
curso muito bom. “Vamos 
ganhar mais conhecimento 
sobre o assunto, pois já faze-
mos protocolos aqui desde o 
ano passado, mas, ninguém 
tem o curso ainda. Tudo que 
vem para auxiliar é de bom 
aproveitamento e este cur-
so vem para nos deixar mais 
aptos a realizar os serviços de 
maneia mais correta”, disse o 
gerente. O treinamento será 
ministrado pelo médico ve-
terinário Matheus Ferraz Si-
mões, tem carga horária de 
40 horas e vai abordar muita 
informação sobre a técnica 
como: vantagens e limita-
ções da inseminação artifi-
cial; importância da sanida-
de, nutrição e assistência 

Foto: Divulgação

Inseminação objetiva fecundação da fêmea dispensando contato físico do macho

GAÚCHA DO NORTE. Equipamento indispensável para o método é o botijão criogênico, cedido pela Prefeitura

técnica; instalações adequa-
das para aplicação do méto-
do; manejo reprodutivo; ma-

nipulação e cuidados com 
equipamentos; cuidados no 
manuseio do sêmen e seu 

DA REPORTAGEM

O Ministério da Econo-
mia informou que os bancos 
poderão estender o prazo de 
carência de pagamento do 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe) de oito para 11 meses. A 
mudança no texto do regula-
mento foi aprovada pela as-
sembleia de cotistas do Fun-
do de Garantia de Operações 
(FGO).

As empresas que dese-
jarem prorrogar a carência 
da linha do Pronampe devem 
procurar as instituições finan-
ceiras com as quais firmaram 
os contratos de crédito. Se-
gundo a Economia, a mudan-
ça no prazo da carência não 
necessita de aprovação no 
Congresso, porque o trecho 

DA REPORTAGEM

A produção industrial 
cresceu em sete dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), na passagem 
de dezembro para janeiro. A 
alta nesses estados susten-
tou o crescimento de 0,4% da 
indústria nacional no perío-
do.

A maior alta foi obser-
vada no Pará (4,4%). Outros 
estados que tiveram desem-
penho positivo da indústria 
no mês foram Pernambuco 
(3,6%), Rio de Janeiro (2,9%), 
Rio de Grande do Sul (1,9%), 
Paraná (1,5%), São Paulo (1,1%) 
e Santa Catarina (1%).

Por outro lado, oito es-
tados apresentaram queda 
entre dezembro e janeiro: 
Espírito Santo (-13,4%), Ama-

DA REPORTAGEM

Os secretários de De-
senvolvimento Econômico, 
Klayton Gonçalves; Meio Am-
biente, Ivete Malmamm; e 
o vice-presidente da região 
norte da Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja) e pre-
sidente do Sindicato Rural de 
Sinop, Ilson Redivo, estiveram 
reunidos com representan-
tes da Defesa Civil de Mato 
Grosso para debater sobre o 
grande volume de chuvas em 
Sinop, que tem causado pre-
juízos econômicos e danos 
civis.

Segundo Klayton, a Pre-
feitura de Sinop está atenta 
aos problemas gerados pelo 
excesso de chuvas nas áreas 
urbanas e rurais. “Foram cer-
ca de 15 dias seguidos de chu-
vas que causaram alagamen-
tos contínuos, perdas para 
produtores rurais e transtor-
nos. Além disso, a previsão de 
mau tempo continua”, frisou.

Durante a reunião, o 
coordenador da Defesa Ci-
vil de Mato Grosso, Tenente 
Cleberson, afirmou que em 
posse do levantamento das 
informações detalhadas, irá 
elaborado um relatório so-
bre a situação. “Temos alguns 
critérios que precisam ser se-
guidos, então vamos in loco 
fazer vistorias, coletar alguns 
documentos necessários, 
para ver se realmente cabe 
esse reconhecimento ou 
não”, explica o tenente sobre 
a avaliação da possibilidade 
de decretar estado de emer-
gência no município.

De acordo com Redivo, 
a safra de soja 2020/2021, que 
tem área plantada de 175 mil 
hectares, foi afetada com o 
grande volume de chuvas. “A 
soja está sendo colhida, com 
muita dificuldade, e grande 
parte já está comercializada. 
Os produtores da nossa cida-
de e região, já relatam perdas 
por causa do volume de chu-
vas”, explicou.

Prazo foi estendido de 8 para 11 meses 

Alta sustentou o crescimento de 0,4% da indústria
nacional, diz IBGE Chuvas contínuas causaram alagamentos 

PRAZO ESTENDIDO

Empresas podem pedir aumento 
de carência para pagar Pronampe

EM JANEIRO

Mato Grosso registra queda 
na produção industrial

SINOP

Medidas são debatidas 
após prejuízos em 
lavouras causados
pelas chuvasFoto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: assessoria

zonas (-11,8%), Bahia (-3,2%), 
Mato Grosso (-3,2%), Região 
Nordeste (-2,1%), Ceará (-1,1%), 
Minas Gerais (-0,5%) e Goiás 
(-0,5%).

Além de divulgar sepa-
radamente os resultados de 
Pernambuco, Bahia e Cea-
rá, o IBGE também calcula a 
produção industrial conso-
lidada dos nove estados da 
Região Nordeste. É a única 
região que tem seu desem-
penho avaliado pelo instituto.

Na comparação com 
janeiro de 2020, oito dos 15 
locais pesquisados tiveram 
resultados positivos, com 
destaque para os estados do 
Pará (13,3%), Paraná (11,5%) e 
Santa Catarina (10,1%). Sete 
locais tiveram queda, sendo 
as maiores delas na Bahia e 
no Mato Grosso (ambos com 
recuo de 13,9%).

descongelamento; anatomia 
e fisiologia reprodutiva da fê-
mea bovina; montagem do 

foi vetado na lei que institui o 
programa e reajustado no re-
gulamento do FGO.

O Pronampe foi criado 
em maio do ano passado pelo 
governo federal para auxiliar 
financeiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo tempo, 
manter empregos durante a 
pandemia de covid-19. 

As empresas beneficia-
das assumiram o compromis-
so de preservar o número de 
funcionários e puderam utili-
zar os recursos para financiar 
a atividade empresarial, como 
investimentos e capital de 
giro para despesas operacio-
nais. 

De acordo com o Minis-
tério da Economia, o progra-
ma disponibilizou mais de R$ 
37 bilhões em financiamentos 
para quase 520 mil micro e 
pequenos empreendedores.

aplicador de sêmen; execu-
ção da técnica de insemina-
ção artificial; entre outros.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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VITALE AGROFLORESTAL LTDA, CNPJ: 03.591.540/0005-09, 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.421.951-1 localizada na RUA CO-
LONIZADOR ENIO PIPINO, 11675, BAIRRO LIDIA, 78559-899 
SINOP-MT. Torna publico que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA – SEMA a LICENÇA POR ADESÃO 
E COMPROMISSO – LAC, para atividade de ARMAZÉNS GE-
RAIS. Não EIA/RIMA

ERVA MATE COR E SABOR LTDA, CNPJ 04.962.768/0001-05, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Re-
novação da Licença de Operação (LO), para atividades de Fa-
bricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) / Comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral, localizada na Rua 
DR. Protacio Alves, N 102, Industrial Nova Prata, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

WARTHA E SCHUH ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, CNPJ 
39.350.462/0001-74, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel de SINOP/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, lo-
calizada na AV das Itaubas, N 3312, Setor Comercial, Município 
de Sinop/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

Daniel Lagemann Fedrizzi, CPF: 003.104.561-85, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade de Piscicultura em 
Tanques Rede, localizada na PCH Santana I, zona rural do mu-
nicípio de Nortelândia - MT. Coordenada do empreendimento: 
Lat: 14º22’18,317”S e Long: 56º50’3,398”W; Não foi determi-
nado EIA-RIMA.

Daniel Lagemann Fedrizzi, CPF: 003.104.561-85, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, a Outorga de lançamento para atividade de Pis-
cicultura em Tanques Rede, com lançamento no Rio Santana, 
PCH Santana I, zona rural do município de Nortelândia - MT. 
Coordenada do ponto de lançamento: Lat: 14º22’18,317”S e 
Long: 56º50’3,398”W; Não foi determinado EIA-RIMA.

SALDANHA FERREIRA & SILVA LTDA, CNPJ 15.671.112/0001-
41, torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DE SINOP, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para Atividade médica ambulatorial com recur-
sos para a realização de exames complementares e atividade 
médica ambulatorial restrita a consultas, localizada na Rua das 
Tamareiras, n° 833, Jardim Botânico, em Sinop/MT. Engenhei-
ra Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 
99989-3784.

REIS PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 37.174.643/0001-61 - 
ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
– Aos 09/03/2021, às 17hrs, na sede da companhia. Convo-
cação: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anibal 
Oliveira dos Reis; Secretária: Tainara da Silva dos Reis. Deli-
berações: Aprovada por unanimidade: redução do capital social 
de R$ 2.195.040,00 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil 
e quarenta reais) para R$ 2.045.040,00 (dois milhões, quarenta 
e cinco mil e quarenta reais). Alteração do art. 5º do Estatuto 
Social. Nada mais.

EXPOENTE AGROPECUÁRIA S/A - CNPJ nº 24.759.190/0001-
93 - ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - Aos 10/03/2021, às 17hrs, na sede da companhia. 
Convocação: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Lorival Antonio Sguissardi; Secretária: Leni Marlene Pereira 
Sguissardi. Deliberações: Aprovada por unanimidade: redução 
do capital social de R$ 11.607.542,00 (onze milhões, seiscen-
tos e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) para R$ 
11.201.750,00 (onze milhões, duzentos e um mil, setecentos e 
cinquenta reais). Alteração do art. 5º do Estatuto Social. Nada 
mais.

U. T. AZEVEDO EIRELI, CNPJ: 21.256.548/0002-58, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP) 
e de Instalação (LI), das atividades de: 46.39-7-01 - Comércio 
atacadista de produtos alimentícios em geral; 10.13-9-01 - Fa-
bricação de produtos de carne; 10.91-1-02 - Fabricação de pro-
dutos de padaria e confeitaria com predominância de produção 
própria; 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e 
suínas e derivados; 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves 
abatidas e derivados. Endereço: Avenida Blumenau, nº 754, 
Bairro Rota do Sol. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Flo-
restal Ane C. Barceli 66-999766751).

IRACEMA ARMAZÉNS GERAIS EIRELI, CNPJ: 
03.750.417/0001-60, localizado na Estrada Gladys, Zona Ru-
ral, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Claudia/MT, 
a Renovação da Licença de Operação (LO), para um Armazéns 
gerais –emissão warrant no município de Claudia – MT. Não 
determinado EIA/RIMA.

BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PRÉ MOLDADOS 
EIRELI (BLOCK TELHAS E PRÉ MOLDADOS) CNPJ.: 
23.484.121/0001-51 - Torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para ativi-
dade de 23.30-3-01- Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02- Fa-
bricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.11-
0-00- Fabricação de estruturas metálicas 25.32-2-01- Produção 
de artefatos estampados de metal 25.99-3-99-  Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados anteriormente. (Ga-
brieli Ehrenbrienk Marchioro – Eng. Agrícola e Ambiental e de 
Segurança do trabalho– 066 9 96121699) LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O Empreendimento de Razão Social NLRS COMERCIO DE 
INSUMOS AGRICOLAS LTDA (PLANTAR COMERCIO E RE-
PRESENTACOES), CNPJ 39.620.336/0001-92 MATRIZ, torna 
público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 
SINOP/MT a LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para a ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFEN-
SIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETI-
VOS DE SOLO situada na RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, 
Nº 263, SETOR INDUSTRIAL SUL, CEP 78.557-484, SINOP/
MT. Não foi determinado estudo de EIA/RIMA.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Empreendimento de Razão Social NLRS COMERCIO DE 
INSUMOS AGRICOLAS LTDA (PLANTAR COMERCIO E RE-
PRESENTACOES), CNPJ 39.620.336/0001-92 MATRIZ, torna 
público que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DE SINOP/MT a LICENÇA DE OPERAÇÃO para a ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, 
ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE SOLO situ-
ada na RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, Nº 263, SETOR 
INDUSTRIAL SUL, CEP 78.557-484, SINOP/MT. Não foi deter-
minado estudo de EIA/RIMA.

GEOFOR OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
26.214.785/0001-99, Localizada na AVENIDA LUIS, 13223, 
EDIF. HANGAR 6 SALA 0419. CEP 41.500-300. SALVADOR/
BA, solicita o comparecimento do funcionário GENILSON 
SABINO DA SILVA, CPF 031.535.583-29, portador da CTPS 
5801814 SÉRIE 0050 MA, no canteiro de obras LIFE RESIDEN-
CE SINOP I, Localizada na RUA SICILIA, S/N, LOTE 68/L-2, 
EUNICE, SINOP/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop-/MT 10 de março de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE – MT 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 001/2021
CONTRATO NO 001/2021

ORIGEM: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021 CONTRA-
TANTE: Câmara Municipal de Brasnorte CONTRATADA: Inviolável Brasnorte 
Eletroeletrônicos LTDA-ME  CNPJ:10.510.597/0001-78 OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto a prestação de serviços de: Manutenção de sistemas de 
alarme e comunicação; Manutenção corretiva dos equipamentos; Captação de 
informações advindas dos sistemas de comunicação, de acordo com a opção 
realizada pela contratada. VALOR GLOBAL: R$ 5.625,00 (Cinco mil seiscentos 
vinte e cinco reais), VIGÊNCIA: de 10/03/2021 a 31/12/2021 . DATA DE ASSI-
NATURA: 10/03/2021 

Gilmar Celso Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ– MT, torna público para conhecimento dos 
interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços 023/2020 do município de 
Cláudia - MT, através do processo administrativo nº 58/2021 para contratação 
de empresa para prestação de serviços de análises de dados através da técnica 
de business intelligence disponibilizando dasboard para acesso via web e rela-
tórios para secretaria de finanças. CONTRATADA: FORGOV CONSULTORIA 
E CONTABILIDADE LTDA CNPJ sob o n° 20.936.958/0001-04. Nova Ubiratã 
– MT, 10 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2021

DISPENSA Nº: 007/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTA-
LADO E EM FUNCIONAMENTO O POSTO DO SEFAZ. CONTRATADO: SHEI-
LA OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 001.107.691-71 VALOR: R$ 15.600,00 DATA: 
10/03/2021 BASE LEGAL: ART. 24, DA LEI FEDERAL Nº 8.66/93 E ALTERA-
ÇÕES POSTERIORES, DECRETO FEDERAL 9412/2018, COM AMPARO NO 
ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021

DISPENSA Nº: 008/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓ-
GICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE NOVA UBIRATÃ. CONTRATADO: DENTAL DIAGNOSIS EIRELI CNPJ: 
04.728.728/0001-95 VALOR: R$ 6.693,89 DATA: 10/03/2021 BASE LEGAL: 
ART. 24, DA LEI FEDERAL Nº 8.66/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DE-
CRETO FEDERAL 9412/2018, COM AMPARO NO ART. 37, DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 SRP

RESULTADO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
008/2021, realizado no dia 01/03/2021, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, licitação destinada ao registro de preços para futura e eventual locação 
de máquinas rodoviárias, caminhões basculante, guincho e prancha, adjudicada 
em 10/03/2021 e homologada em 10/03/2021 sagrou-se vencedor do certame a 
empresa EDSON LUIS ZIMMERMANN e TRANSPORTADORA FEIJÓ E TER-
RAPLANAGEM EIRELI EPP. Nova Ubiratã - MT, 10 de março de 2021. Francine 
Oliveira - Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 – DATA: 10/03/2021 - REGIS-
TRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E CAMINHÕES 
PRANCHA - PROMITENTE FORNECEDOR: TRANSPORTADORA FEIJO E 
TERRAPLANAGEM EIRELI – CNPJ 11.077.303/0001-29 - VALOR DA ATA: R$ 
932.200,00 - VIGÊNCIA: 10/03/2022 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 
008/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2021 
– DATA 10/03/2021 – OBJETO: REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMI-
CO FINANCEIRO ACRÉSCIMO NO VALOR DO ITEM 01 DISPOSTO NA CLÁU-
SULA QUARTA – CONTRATADO: TRR RIO BONITO – TRANSPORTADORA 
REVENDA E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CPNJ: 00.579.990/0002-45 
– VALOR ATUAL ITEM 01: R$ 4,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

NONO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2020 – 
DATA 10/03/2021 – OBJETO: REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO ACRÉSCIMO NO VALOR DO ITEM 02 DISPOSTO NA CLÁUSU-
LA QUARTA – CONTRATADO: JEFERSON MAICON DA SILVA EIRELI - CPNJ: 
27.470.521/0001-69 – VALOR ATUAL ITEM 02: R$ 5,53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 – DATA: 10/03/2021 - REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E CAMINHÕES BASCU-
LANTES - PROMITENTE FORNECEDOR: EDSON LUIS ZIMMERMANN ME 
– CNPJ 25.153.125/0001-08 - VALOR DA ATA: R$ 1.364.000,00 - VIGÊNCIA: 
10/03/2022 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 008/2021.

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.

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 

 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS NO 11/2020 

 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1004011-81.2019.4.01.3603 
 

CLASSE; IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP SAI 
 
RÉU: VALDINHA FEDECHEN e outros (8) 
 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente açao de expropriação de 
uma área de terras com 1.101,00 ma, parte de um todo maior com 847,00 ha, denominada como 
Lote 02 do Loteamento Alpe, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o no 1.752, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos 
do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41. 
 
SEDE DO JUiZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Alexandre Ferronato, n o 2082, R-
38, Sinop - MT, CEP 78557-267,TeIefone (66) 3211 - 1405 - E-mail: 
02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 

SINOP, 18 de março de 2020. 
 

 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2" VARA DE SINOP/MT 

 
 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 19/03/2020 
http://pje1g.M1.jus.br:80/pje/processo/consuItaDocumento/listView.seam?x=200319164216518
00000198466964 Número do documento: 20031916421651800000198466964 

Num. 201994865 - Pág. 2 

11,12,13/03/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em 
exercício, PASCOAL ALBERTON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face aos princípios ordenados 
através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Licitação n°: 002/2021 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 11/03/2021 
d) Objeto da Licitação: 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, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que 
o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais. 

e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE DE 
ITENS VALOR 

361 CAMBOIM & SANTOS 
LTDA 19.201.021/0001-01 32 R$ 778.795,00 

707 COMERCIAL LUAR 
EIRELI EPP 02.545.557/0001-33 38 R$ 905.633,80 

1084 
L.MORAES 

SUPERMERCADOS 
EIRELI 

30.626.821/0001-07 1 R$ 22.540,00 

499 R. C. MACCARI – ME 05.121.635/0001-60 32 R$ 1.269.736,20 
 TOTAL   R$ 2.976.705,00 

 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 11 de março de 2021. 
 
 
 

________________________________________ 
PASCOAL ALBERTON 

PRESIDENTE DO CISVP 
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DA REPORTAGEM

Alguns estrangeiros 
passaram a ficar no radar da 
diretoria do São Paulo, que 
analisa opções no mercado 
para reforçar o elenco co-
mandado por Hernán Crespo. 
Sem dispor de muito dinhei-
ro em caixa para investir em 
novos atletas, a alta cúpula 
tricolor tenta encontrar boas 
alternativas na América do 
Sul, mas o limite de estran-
geiros imposto pela CBF em 
torneios nacionais pode se 
tornar uma dor de cabeça 
para os são-paulinos.

Atualmente, o São Pau-
lo conta com Arboleda, Joao 
Rojas, Galeano, Tréllez e Gon-
zalo Carneiro, que está de sa-
ída. O colombiano Orejuela 
já fechou com o Tricolor, en-
quanto o argentino Benítez 
e o uruguaio Gabriel Neves 
têm propostas para desem-
barcarem no Morumbi.

A CBF impõe o limite de 
até cinco atletas estrangeiros 
nos jogos do Campeonato 
Brasileiro e Copa do Brasil. 
Já considerando a saída de 
Carneiro, que tem contrato 

SÃO PAULO

Limite de estrangeiros 
em torneios nacionais 
pode causar problemas

Neves negocia com o São Paulo, que adota discrição

somente até o fim de março, 
o Tricolor poderá ter seis jo-
gadores que nasceram fora 
do país em seu elenco.

Por outro lado, na Li-
bertadores, o São Paulo não 
precisará se preocupar com 
limite de estrangeiros relacio-
nados para os jogos. A Con-
mebol não possui qualquer 
regra relacionada a jogado-
res que não nasceram no país 
onde jogam, e como o torneio 
continental é prioridade para 
o Tricolor, os forasteiros serão 
bastante úteis para Crespo. O 
São Paulo vem tendo de con-
tornar alguns percalços para 
contratar os dois estrangei-
ros que possui no radar: Ga-
briel Neves e Martín Benítez. 
O primeiro também recebeu 
proposta do Internacional e 
ainda não decidiu sobre seu 
destino. Já o segundo tem 
contrato de empréstimo com 
o Vasco até junho, e o Trico-
lor terá de negociar sua saída 
antecipada com Alexandre 
Pássaro, que há poucas se-
manas ainda trabalhava no 
CT da Barra Funda como ge-
rente de futebol e hoje chefia 
o futebol vascaíno.

FMF altera dias e horários de
três partidas da 3ª rodada
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
definiu a tabela detalhada da 
3ª rodada do Estadual 2021. 
Com o novo decreto do Go-
verno, algumas alterações 
nas datas e horários dos jo-
gos foram obrigatórias.

Algumas equipes preci-
sam se reabilitar com certa 
urgência. Entre elas está o Si-
nop, com recentes participa-
ções em importantes compe-
tições nacionais (como Copa 
do Brasil e Série D) e regio-
nais (Copa Verde), mas ocu-
pa atualmente a 9ª posição 
no Mato-grossense, na zona 
de rebaixamento, com duas 
derrotas em duas partidas 
disputadas.

Nesta sexta-feira (12), o 
Galo do Norte recebe o Ação/
Santo Antônio às 15h, no Está-
dio Gigante do Norte. A equi-
pe de Leverger estreou per-
dendo para o Nova Mutum 
por um apertado 1 a 0, mas 
logo se recuperou e venceu 
o Dom Bosco por 3 a 2. Já o 
Sinop perdeu para o Grêmio 
Sorriso e para o Cuiabá.

No mesmo dia, o Doura-
do recebe o Operário-VG, às 
17h, na Arena Pantanal. Com 
seis pontos somados, a equi-
pe da Capital está na lideran-
ça com melhor saldo de gols 
que o Sorriso (7 a 6). O con-
fronto estava agendado para 
o domingo, mas teve que ser 
antecipado devido a estreia 
do Cuiabá pela Copa do Bra-
sil na próxima terça-feira (não 
daria o intervalo de 66 horas 
de um jogo para outro). Em 

mais um clássico do Médio 
Norte mato-grossense, a sen-
sação Grêmio Sorriso recebe 
o atual campeão Nova Mu-
tum, no Estágio Egídio José 
Preima no sábado (13), às 

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE. Rodada vai começar amanhã e se estende até terça-feira

Foto: Bruno Haddad

Foto: anderson stevens

Foto: divulgação/nacional

Sinop treina buscando reabilitação no campeonato 

Garoto é o terceiro zagueiro a ficar fora da partida

Iago Maidana faz testes para Covid-19 no Sport 

9h. O Lobo do Norte venceu 
Sinop e Poconé, enquanto o 
Azulão superou o Ação e em-
patou com o Luverdense.

No domingo (14), o 
União Rondonópolis recebe 

o lanterna Poconé, às 9h, no 
Estádio Luthero Lopes. En-
quanto o Cavalo Pantaneiro 
perdeu as duas partidas por 
goleadas, o Colorado vem de 
dois empates sem gols con-

tra LEC e Operário. A rodada 
será finalizada na terça (16), 
quando o Luverdense recebe 
o Dom Bosco, às 16h, no Es-
tádio Passo das Emas, em Lu-
cas do Rio Verde. O duelo foi 

marcado para a próxima se-
mana porque o Luverdense 
disputa nesta quinta (11) sua 
partida de estreia e decisiva 
pela Copa do Brasil contra o 
Uberlândia, fora de casa.

COPA DO BRASIL

Zagueiro Paulo não viaja e aumenta 
a lista de desfalques do Cruzeiro

22 EMPRESTADOS

Atlético define destino para
jogadores fora dos planos
DA REPORTAGEM

O departamento de 
mercado desenvolvido pelo 
diretor Rodrigo Caetano 
conseguiu realocar todos os 
jogadores fora dos planos 
do Atlético-MG para este 
início de 2021. O Galo conso-
lidou empréstimos de Iago 
Maidana (Sport) e Gustavo 
Blanco (Fortaleza). Com isso, 
são 22 jogadores do clube 
cedidos para outras praças 
na temporada.

Com os encerramen-
tos das Séries A e B 2020 em 
fevereiro e janeiro, respecti-
vamente, o BID da CBF re-
gistrou contratos ativos de 
vários jogadores no Galo. 
Então, o clube passou a de-
finir situações. Algumas pe-
ças até rescindiram, como 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro segue acu-
mulando baixas no setor 
defensivo para o duelo com 
o São Raimundo-RR, nesta 
quinta (11), pela Copa do Bra-
sil. O zagueiro Paulo não via-
jou com a delegação rumo a 
Boa Vista. Ele foi liberado por 
conta de questões pessoais, 
segundo confirmou o próprio 
clube à reportagem.

É a terceira baixa na 
zaga cruzeirense para a parti-
da decisiva no Norte. Manoel, 
titular absoluto do time, fica 
fora em função de um incô-
modo muscular, enquanto 
Weverton será ausência das 
atividades dos próximos dias 
por ter sido diagnosticado 
com Covid-19, após servir a 
seleção brasileira sub-20.

o volante Yago, o zagueiro 
Matheus Stockl e o atacante 
Capixaba. Apenas dois fo-
ram reintegrados ao elenco: 
goleiro Matheus Mendes e o 
volante Adriano.

Da lista de 22 atletas 
emprestados pelo Atlético, 
são sete jogadores para Sé-
rie A, cinco na Série B, outros 
oito em clubes internacio-
nais, um na Série C (Alessan-
dro Vinícius) e outro na Série 
D (Ralph).

Há aqueles que irão vol-
tar de empréstimo no meio 
da temporada, mas com 
chances de serem compra-
dos pelos clubes onde estão, 
como Michael no Paços de 
Ferreira (Portugal), Léo Sena 
no Spezia (Itália), e Edinho 
no Daejeon Hana Citizen 
(Coreia do Sul).

Em função das ausên-
cias, Eduardo Brock fará a 
estreia com a camisa cruzei-
rense. O zagueiro, que estava 
no Ceará, atuará como titular 
ao lado de Ramon, que natu-
ralmente irá para o lado direi-
to do miolo de zaga, já que 
Brock é canhoto. Os garotos 
Geovane e Guilherme Matos 
são os outros zagueiros à dis-
posição de Felipe Conceição.

Outro desfalque está 
no ataque, já que Stênio, que 
também servia a seleção bra-
sileira de base, foi diagnosti-
cado com Covid-19. O garoto, 
de 18 anos, ainda não foi uti-
lizado pelo comandante. Em 
contrapartida, há o retorno 
de Felipe Augusto, que só 
não foi titular quando cum-
priu suspensão, diante da 
URT. Ele e Airton disputam a 
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vaga na equipe.
No meio-campo tam-

bém há dúvida, já que Clau-
dinho foi titular na vaga de 
Marcinho diante da URT, teve 
boa atuação e deu assistên-

cia para Manoel marcar. O 
camisa 10, no entanto, foi 
acionado no segundo tempo 
daquela partida e também 
aproveitou a chance, mar-
cando o gol do 2 a 0.
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DA REPORTAGEM

Quatro jovens foram pre-
sos na última terça (9) ao serem 
flagrados escondendo mais de 
400 kg de maconha no quintal 
de uma kitnet no bairro Lagoa 
Azul, região do Tijucal, em Cuia-
bá. De acordo com a Polícia Mi-
litar, o tráfico de drogas no local 
foi descoberto após denúncias 
que apontavam a kitnet e os 
suspeitos como ponto de ven-
da de entorpecente.

Os policiais foram até o 

De acordo com a PM, tráfico de drogas no local foi
descoberto após denúncias
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local da denúncia e conseguiu 
abordar os suspeitos em fuga. A 
casa foi cercada e vistoriada pe-
los policiais. Os tabletes de ma-
conha estavam em várias saco-
las pretas no quintal da kitnet.

Foram encontradas 449 
barras de maconha. A PM pren-
deu quatro jovens, com idades 
entre 23 e 27 anos. A droga e 
os suspeitos foram levados à 
Central de Flagrantes de Cuia-
bá. Um deles usava tornozeleira 
eletrônica, mas o equipamento 
estava desligado.

Governo vai comprar 175
máquinas e equipamentos
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) assinou a ata de re-
gistro de preço que garante 
a aquisição de máquinas e 
equipamentos rodoviários 
destinados à conservação 
de rodovias não-pavimenta-
das, em parceria com con-
sórcios intermunicipais, as-
sociações e prefeituras.

Serão adquiridos 175 
máquinas e equipamentos, 
sendo 100 motoniveladoras, 
30 pás-carregadeiras, 30 es-
cavadeiras hidráulicas e 15 
pranchas. O investimento 
total será de R$ 94 milhões 
e a aquisição atende a uma 
determinação do governa-
dor Mauro Mendes, de in-
vestir em infraestrutura ro-
doviária e logística.

Venceram a licitação, 
que estava dividida em oito 
lotes por tipo de equipa-
mento, as empresas XCMG 
Brasil, responsável pelo for-
necimento de 160 máquinas 
e equipamentos, e a empre-
sa JH Borges, que vai forne-
cer as demais máquinas. A 
Sinfra ainda estuda de que 
forma a aquisição desses 
equipamentos será realiza-
da, se em uma ou duas fa-
ses.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, uma vez adquiri-
dos, os equipamentos serão 
repassados para municípios, 
consórcios intermunicipais 
e associações, mediante for-
malização de parceria junto 

à Sinfra. Eles serão destina-
dos à manutenção de rodo-
vias municipais e rodovias 
estaduais não-pavimenta-
das.

Hoje, MT possui 23 
mil km de rodovias não-
-pavimentadas e cerca de 
2,4 mil pontes somente em 
rodovias estaduais.  “A aqui-
sição de maquinários pro-
porcionará uma melhoria 
nas rodovias, diminuindo os 
problemas, pois a grande 
maioria dos equipamentos 
existente nos municípios e 
nas patrulhas rodoviárias 
está em condições precárias 
ou fora de operação devido 
ao elevado tempo de vida 
dos mesmos”, disse o secre-
tário.

Em último levanta-
mento realizado pela Sinfra 
junto aos municípios, foi 
constatada a existência de 
371 maquinários do Esta-
do, sendo 84 escavadeiras, 
110 pás-carregadeiras, 175 
motoniveladoras e dois se-
mirreboques. No entanto, 
a grande maioria dos equi-
pamentos se encontra em 
situação de regular a ruim, 
e pelo menos 10% estão in-
servíveis.

“Vamos substituir os 
equipamentos inservíveis e 
ampliar a capacidade ope-
racional do Estado na ma-
nutenção das rodovias não-
-pavimentadas. 

Tudo isso dentro do 
maior programa de constru-
ção e substituição de pontes 
de madeira já realizado em 
Mato Grosso”, disse o secre-
tário.
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Governo homologa aquisição de equipamentos para conservação de rodovias 

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS. Segundo a Sinfra, investimento total será de R$ 94 milhões

DA REPORTAGEM

A primeira grande ope-
ração contra o desmatamento 
ilegal do ano aplicou R$ 14 mi-
lhões em multas por crimes 
ambientais em seis municí-
pios do Norte e Médio Norte. 
A Operação Tolerância Zero 
foi realizada pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Se-
ma-MT), em parceria com o as 
polícias Civil e Militar, e o Ins-
tituto de Defesa Agropecuária 
de Mato Grosso (Indea-MT). 

Durante a ação foram 
apreendidos 12 tratores, seis 
caminhões, três colheitadei-
ras de grãos e três motosser-
ras. A remoção dos maquiná-
rios impede a continuidade 
dos danos ambientais, e des-
capitaliza de imediato os in-
fratores, que podem perder o 
bem com a conclusão do pro-
cesso de responsabilização. 
Também foram apreendidas 
450 cabeças de gado por es-
tar em área embargada.

As multas foram aplica-
das por desmatamento ilegal, 
declaração de limpeza de área 
em desacordo com a legisla-
ção, descumprimento de em-
bargado de área, transporte e 
comércio de madeira em de-
sacordo com a guia florestal.

“A fiscalização não pa-
rou durante a pandemia, pelo 
contrário, as ações estão sen-
do intensificadas e o combate 

DA REPORTAGEM

Mais de 130 ocorrências 
de perturbação de sossego 
foram registradas pela Guar-
da Municipal de Trânsito 
(GMT) das 18h de sexta (5) às 
6h de segunda-feira (8), em 
Sorriso. Em dois casos, a si-
tuação chegou a evoluir para 
a apreensão de aparelho de 
som e prisão do proprietário.

Coordenador da GMT, 

Operação foi desencadeada em 6 municípios do Nortão

TOLERÂNCIA ZERO

Operação apreende maquinários e
aplica R$ 14 milhões em multas

CUIABÁ

4 são presos com mais 
de 400 kg de maconha 
escondidos em kitnet

SORRISO

Aumentam denúncias de perturbação do sossego
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que integra a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública, 
Trânsito e Defesa Civil (Sem-
sep), Márcio Pires explica que 
a perturbação do sossego 
está sempre acompanhada 
de outra questão problemá-
tica em tempos de pandemia 
da Covid-19, que são as aglo-
merações. Em 2020, foram 
registradas 4.242 ocorrências 
desta natureza pela GMT, 
sendo que os meses recor-

aos ilícitos ambientais é per-
manente por parte da fisca-
lização da Sema, e de órgãos 
parceiros, e temos obtido re-
sultados que mostram que 
este é o caminho correto para 
impedir o desmatamento 
ilegal”, explica o superinten-
dente de Fiscalização, Bruno 
Nascimento. Quatro pessoas 
foram conduzidas para a dele-
gacia por transporte ilegal de 
madeira em dois caminhões 
carregados com toras, totali-
zando 245 m³ de madeira, em 
Feliz Natal. Fiscais flagraram o 
desmate de 3,8 mil hectares 
do Bioma Amazônico, após a 
emissão de alertas de desma-
tamento por meio do monito-
ramento por satélite efetuado 
pela Sema-MT. 

OPERAÇÃO
A ação conjunta durou 

10 dias, entre 24 de fevereiro 
e cinco de março, e fiscalizou 
alertas de desmatamento em 
Feliz Natal, Itaúba, Matupá, 
Peixoto de Azevedo, Tapurah 
e Nova Maringá.

A Operação foi plane-
jada e executada pela Sema 
por meio da Gerência de Pla-
nejamento de Fiscalização e 
Combate ao Desmatamento 
e Coordenadoria de Fiscaliza-
ção de Flora, com o apoio do 
Indea-MT, por meio da Coor-
denadoria de Defesa e Tecno-
logia Florestal, da Gerência de 

Operações Especiais (GOE), 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (BOPE) e do 25º Batalhão 
de Polícia Militar.

O Governo Estadual im-
plantou a política da tolerân-
cia zero com o desmatamen-
to ilegal, e está investindo no 
monitoramento e fiscalização 
para prevenir as ilicitudes. 

Ao identificar a alteração 
de vegetação por imagens 
de satélite precisas, o Estado 
avisa por e-mail ao produtor 
sobre o alerta, e providencia 
a fiscalização in loco para pro-

ceder com a penalização do 
infrator.

O objetivo do Estado é 
a redução do desmatamento 
ilegal. Entre agosto de 2020, 
e janeiro de 2021, houve a re-
dução de 31,5% nos alertas de 
desmatamento em território 
mato-grossense, em compa-
ração com o mesmo período 
do ano anterior. 

O dado oficial é do Sis-
tema de Detecção do Desma-
tamento em Tempo Real (DE-
TER) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE).

distas em chamados foram 
julho, com 537 ocorrências; 
agosto, com 533; e abril, com 
463. O horário em que a GMT 
mais registrou ocorrências 
foi das 22h à meia-noite. Mas 
engana-se quem pensa que 
tem horário que é liberado o 
som alto. A regra do “o som 
não pode passar dos limites 
do muro” segue vigente nas 
24 horas do dia, todos os dias 
da semana. O telefone para 

denunciar ocorrências de 
perturbação do sossego é o 
153, que funciona 24 horas.

“Pedimos a compre-
ensão das pessoas porque 
não conseguimos atender 
100% das ocorrências, visto 
que ações em que o flagra-
do com som alto se recusa a 
colaborar e a situação acaba 
evoluindo para prisão de-
mandam muito tempo da 
equipe de plantão”, explica.

O programa de pon-
tes compreende, além da 
compra dos equipamentos, 

a substituição de pontes de 
madeira por pontes com es-
trutura de vigas metálicas, 

por aduelas de concreto ou 
por bueiros metálicos, tota-
lizando até 5 mil obras de 

arte especiais nas estradas 
municipais e rodovias esta-
duais.
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