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Medidas
anunciadas
vão evitar
lockdown

4 novas
cadeias
produtivas
no estado

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Max Russi, 
afirmou que os investimentos na 
ordem de R$ 227,3 milhões que 
serão feitos pelo Governo para o 
combate à pandemia da Covid-19 
demonstram a preocupação da 
gestão com a população do Esta-
do. As medidas foram anunciadas 
pelo governador Mauro Mendes e 
incluem a abertura de 160 novas 
UTIs próprias e em parceria com 
municípios.                     Página  -3

O Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econô-
mico (Codem) definiu em 
reunião nesta semana 
os critérios para inclu-
são de novas cadeias de 
produtos agropecuários 
no Programa de Desen-
volvimento Rural (Pro-
der) e incluiu as cadeias 
do feijão, do gergelim, do 
girassol e do peixe.        
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AssessoriA

DivulgAção

CUIABÁ
J. Cafú se
coloca à
disposição:
“estou pronto”

“Estou pronto”. Foi assim, 
se colocando à disposição, que 

Jonathan Cafú se apresentou 
oficialmente ao torcedor do 

Cuiabá. O novo contratado quer 
se ambientar rapidamente para 

poder ajudar o Dourado nas 
competições da temporada. 

“Vim para cá pronto, com a ideia 
de ajudar meus companheiros, 
tentado me entrosar o mais rá-

pido possível para que dentro do 
campo as coisas venham a fluir”, 
destacou Cafú.               Página - 6

DivulgAção

DivulgAção

Uma reunião foi realizada para discutir o andamento da 
obra de manutenção e recuperação da pista de pousos e de-
colagens do aeroporto de Sorriso e sobre o anúncio feito pela 
Azul Linhas Aéreas de paralisação dos voos.                 Página -7

Revitalização da pista do
aeroporto será intensificada

SORRISO
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Esta pandemia veio ao mundo para revelar 
nossas fragilidades, mas também para desen-
volvermos maior consciência de coletividade e 
responsabilidade coletiva nos cidadãos

  

A pandemia tem afetado profundamente toda so-
ciedade, seja pelo sofrimento causado com a doença e 
pelas vidas perdidas, ou pelo impacto gerado na eco-
nomia. Em relação à doença, prefi ro tratar num outro 
momento, uma vez que é um tema bastante comple-
xo e polêmico, em suas diferentes abordagens. Quero 
me ater, neste momento, a economia e principalmen-
te nas decisões políticas que afetam a economia, e 
consequentemente toda sociedade.

Há pouco mais de um ano, com a descoberta da 
Covid-19, iniciou-se um grande esforço mundial para 
a contenção da expansão do vírus, com adoção de 
medidas restritivas extremas. Essas medidas eram ne-
cessárias para evitar um colapso no sistema de saúde, 
com grande número de pessoas infectadas ao mesmo 
tempo, necessitando de cuidados médicos.

Naquele momento a falta de conhecimento sobre 
a doença e sobre a sua dinâmica de transmissão, ge-
rou um medo coletivo e literalmente o mundo parou 
por alguns dias, o caos se instalou, e com ele o medo 
e a insegurança. Poucos questionavam as medidas de 
isolamento, atormentados pelo inimigo invisível, e pela 
propaganda do terror e das mortes, em diversas partes 
do mundo.

Um ano depois, mesmo com todas as experiências 
e aprendizados sobre a doença, voltamos ao mesmo 
problema, o risco do colapso da saúde pública. Qual 
é a solução? Fechar tudo indiscriminadamente, pro-
movendo isolamento horizontal? Ou fechar seletiva-
mente quem representa maior risco de contágio? Mas 
onde ocorre o contágio com maior probabilidade? Em 
casa? No trabalho? No transporte público? Será que é 
mais provável eu me contaminar tomando todas as 
medidas de biossegurança ou quando estou relaxado 
no convívio com a família ou amigos? Não há verdades 
absolutas, o que se vê são muitas opiniões e achismos.

Uma coisa é certa, e nisto a grande parte dos pes-
quisadores concordam, o vírus não será extermina-
do com facilidade, é bem provável que tenhamos de 
conviver com ele por muitos anos, mesmo após toda 
população ser vacinada. Então, se temos que apren-
der a conviver com o vírus, o ideal é que se respeite o 
distanciamento, que se cumpram medidas de higie-
ne, uso de máscara, e outras. Isto pelo me parece já se 
tornou normal nas empresas, escolas, igrejas e outros 
ambientes públicos ou privados, mas é raro que esse 
controle ocorra nas residências, nas festas e encontro 
de amigos. Diante disso, me parece lógico que o foco 
de combate à pandemia não deve mirar nos locais 
onde há controle de distanciamento e aplicação de 

medidas de segurança, mas na conscientização da po-
pulação sobre a responsabilidade que temos uns com 
os outros. Porém, até para se conscientizar tem que ha-
ver limite, restrição, fi scalização e punição por parte do 
ente público.

Hoje o risco de colapso da saúde pública é ampliado 
e os governantes devem demonstrar atitude para coibir 
o “avanço da pandemia”. Com isso, o Conselho de Crise 
se reúne e encontra a solução “vamos reduzir horário 
de funcionamento dos vilões da transmissão”, e aí resi-
de o problema, colocaram na mesma regra empresas 
que cumprem as medidas protetivas, com outros que 
sabidamente são fonte de aglomeração sem o mesmo 
controle. Não dá para igualar um Bar a um Restaurante, 
Um evento público ou privado com controle e proteção, 
as baladas e festas de rua. Assim como não dá para 
mudar a cultura da população de uma hora para outra. 
É sabido que os Supermercados e Shoppings Centers 
têm horário de maior movimento no fi m do dia, portan-
to, encurtar a abertura é o mesmo que promover maior 
aglomeração no último momento.

Por favor, qual é a lógica disso? Quais são os da-
dos que embasam a decisão? Por que alguns setores 
e trabalhadores devem ser condenados a perder seus 
empregos em detrimento de outros? Qual é de fato o 
problema a ser tratado? Parece-me que ainda não está 
claro, nem para a sociedade, muito menos aos gover-
nantes. Mas onde é mais fácil agir? Sobre o compor-
tamento humano em se aglomerar, festejar, ou sobre 
CNPJs que têm um Alvará e um representante legal?

Combater e coibir as aglomerações seja em empre-
sas, bancos, no ônibus, ou qualquer outro local, pode 
não ser fácil, mas esse papel só pode ser exercido pelo 
poder público, na esfera municipal, estadual ou federal.

Esta pandemia veio ao mundo para revelar nossas 
fragilidades, mas também para desenvolvermos maior 
consciência de coletividade e responsabilidade coletiva 
nos cidadãos. Um único ser humano que se contamina, 
produz um efeito cascata capaz de afetar os 8 bilhões 
de habitantes do planeta.

Espero que essa consciência do impacto da ação de 
cada ser humano sobre seus familiares, amigos e toda 
sociedade, se desenvolva após essa pandemia. E espero 
que nossos governantes deixem de lado suas desaven-
ças e seus interesses políticos, e tomem decisões base-
adas no senso de coletividade, no bem comum, agindo 
apenas onde devem agir, e interferindo o mínimo pos-
sível na dinâmica do mercado. O Brasil já é um país de 
enorme exclusão social, espero que não nos tornemos 
também um país de exclusão setorial.

CÉLIO FERNANDES É PRESIDENTE DA CDL 
CUIABÁ

A pandemia e a exclusão setorial!

“Culpa” do antivírus
toramento da conexão de internet, algo 
muito comum para vírus que têm como 
objetivo roubar informações.

Quando isso acontece o antivírus 
“come” o aplicativo pri-
meiro e avisa depois. 
Com a certeza de que se 
trata de algo seguro te-
mos que desativar toda 
a proteção, instalar e avi-
sar para o programa de 
segurança que aquilo é 
seguro. Mas nem sempre 
adianta. Não são raros os 
casos em que, mesmo 
com toda a confi guração 
possível, o antivírus in-
siste em sair detonando 
tudo que ele acha que 

possa representar ameaça ao usuário.
Essa situação é extremamente in-

cômoda, mas levando em conta que se 
não for dessa forma os usuários leigos 
vão se contaminar com muito mais fre-
quência, é um preço “justo” a se pagar.

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

Alterar confi gurações de softwares antivírus, como forma de 
reduzir intervenções indevidas, é algo que só deve ser feito por 
profi ssional extremamente qualifi cado no assunto. Tal inter-
venção, além de reduzir os falsos positivos (alertas indevidos) 
também reduz a segurança para ameaças reais, o que, eviden-
temente, pode ser tornar um problema. Entre as duas opções, 
escolha sempre a segurança.

CLIC 
FINAL 

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

Os vírus de computador (e, agora, 
de todos os dispositivos tecnológicos 
disponíveis) são um verdadeiro proble-
ma em nossas vidas há muitos, muitos 
anos, isso é fato. E 
quem nunca se con-
taminou ao menos 
uma vez que atire o 
primeiro mouse.

Atualmente con-
tamos com antivírus 
extremamente efi -
cientes, dotados de 
inteligência artifi -
cial impressionante 
e que conseguem 
barrar muita coisa, 
embora, como sem-
pre faço questão de 
comentar, a maior falha na segurança 
está, invariavelmente, no usuário. Para 
evitar problemas os softwares desse 
segmento preferem pecar pelo excesso 
que pela falta. Isso mesmo: na dúvida, 
considere como ameaça.

Para o usuário “normal” isso é uma 
mão na roda, afi nal evita problemas. 
Para o usuário médio isso pode criar 
algum transtorno. Para o usuário avan-
çado, tal ação se torna um problema. 
O motivo? Uma série de aplicativos de 
monitoramento, ferramentas diversas e 
utilitários utiliza recursos que podem 
se confundir com a ação viral. Quer um 
exemplo? Um simples monitor de sinal 
de rede sem fi o precisa fazer o moni-

CÉLIO FERNANDES

Na sequência de descalabros da gestão da pan-
demia de Covid-19 pelo governo Jair Bolsonaro, a via-
gem de uma comitiva a Israel em busca de um spray 
nasal que está em fase inicial de testes seria apenas 
ridícula se não consumisse dinheiro público já escas-
so.

Comandado pelo ministro das Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo, o grupo ofi cial de dez integrantes 
desembarcou naquele país no sábado (6) com obje-
tivo principal de assinar um memorando para trazer 
tal droga ao Brasil —conforme declarado pelo de-
putado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que faz 
parte da trupe.

Ocorre que o remédio, chamado EXO-CD24 e 
dado como possivelmente “milagroso” pelo chan-
celer, ainda está na chamada fase 1 de pesquisa clí-
nica. Não se sabe se a droga, que é usada contra o 
câncer de ovário, é segura e efi caz para pacientes de 
Covid-19.

A previsão é que a etapa inicial dos experimen-
tos com o spray em Israel —com apenas 30 pesso-
as— seja concluída em 25 de março. Tudo correndo 
bem, o desempenho da droga contra o coronavírus 
será então testada nas etapas seguintes com amos-
tras maiores.

Não tem cabimento, portanto, uma viagem ofi -
cial por um produto cuja pesquisa clínica está ape-
nas começando. Para uma ideia, somente em drogas 
aplicadas por inalação contra a Covid-19 há 35 experi-
mentos em humanos no mundo. A pesquisa de Israel 
está entre as mais incipientes delas.

O vexame da incursão em Israel é maior por se 
tratar do país recordista mundial em vacinação na 
crise sanitária. Mais da metade da população israe-
lense já foi imunizada, ante menos de 5% no Brasil. 
Lá, os membros da comitiva foram instados a fazer 
distanciamento social e a usar máscaras faciais —prá-
ticas que renegam aqui.

Na charlatanice bolsonarista, o spray passou a 
ocupar parte do espaço cedido pela cloroquina, an-
timalárico com o qual se despendeu energia e recur-
sos públicos humanos e orçamentários. Fez-se tudo 
isso mesmo diante de centenas de pesquisas conclu-
ídas em todo o mundo que constataram a inefi cácia 
do medicamento.

Enquanto isso o governo de Jair Bolsonaro fra-
cassa miseravelmente em providenciar o único ins-
trumento capaz de conduzir à superação da pande-
mia —a vacina. Ao menos esse ensinamento deveria 
ser absorvido em Israel, se os enviados mostrassem 
alguma disposição para o aprendizado.

Editorial

Vexame em Israel

R$ 7,31 NA CONTA

Ao tentar bloquear valores das contas da 
Stock Comercial Hospitalar Ltda, envolvida 
em suposto superfaturamento comandado 
pelo prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, na 
Saúde, a Justiça teve uma surpresa. Foram 
encontrados apenas R$ 7,31 nas contas da Sto-
ck, sendo que a decisão previa o bloqueio de 
até R$ 178,4 mil. A empresa ganhou contratos 
da Prefeitura ainda na primeira gestão de Pá-
tio, em 2011, com valores acima do mercado e 
itens comprados que não estavam previstos 
na licitação. Contratos na Saúde têm sido al-
vos constantes de ações do Ministério Público 
por improbidade administrativa sob a gestão 
de Pátio.

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!

DOAÇÃO

O vereador de primeiro mandato por Barra do 
Garças, Carpegiane Gonzaga (PSB), resolveu doar 
o salário de março (R$ 8 mil) para ações sociais, 
que visam amenizar os impactos da pandemia. 
Da tribuna, alega que o município enfrenta uma 
carga muito pesada e que é necessário o auxílio 
neste momento. O parlamentar promete “ser cri-
terioso” e que prestará contas sobre o destino do 
recurso. Segundo o último boletim da SES, a ci-
dade vive superlotação das UTIs e já registra 167 
mortes. Desde que a pandemia começou, 5.054 se 
infectaram em Barra.

Crédito:Reprodução/Facebook
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O vexame da incursão em Israel é maior 
por se tratar do país recordista mundial 
em vacinação na crise sanitária. Mais da 
metade da população israelense já foi 
imunizada, ante menos de 5% no Brasil

“ “ O ex-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato 
Grosso (Creci-MT), Ruy Pinheiro de Araújo, 65 anos, morreu na noite de quarta 
(10), em Cuiabá. Ele estava internado com coronavírus na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital mato-grossense. Um dos 
corretores mais antigos de Cuiabá, mesmo tendo se afastado das funções de di-
rigente há quatro anos, Ruy continuava acompanhando o mercado imobiliário 
do estado e do país. No Creci-MT, atuou por 9 mandatos, e pelo mesmo período 
como conselheiro federal. A esposa Conceição Pinheiro de Araújo está interna-
da na mesma unidade e, segundo informações da família, responde bem ao 
tratamento.
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Para Russi, medidas anunciadas
pelo governo evitam ‘lockdown’
DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi, afirmou que os in-
vestimentos na ordem de R$ 
227,3 milhões que serão feitos 
pelo Governo para o comba-
te à pandemia da Covid-19 
demonstram a preocupação 
da gestão com a população 
do Estado. As medidas foram 
anunciadas pelo governador 
Mauro Mendes, junto com o 
presidente da Assembleia, 
deputados estaduais e secre-
tários, e incluem a abertura 
de 160 novas UTIs próprias e 
em parceria com municípios, 
500 novos leitos clínicos, 150 
leitos home care de retaguar-
da, 500 mil testes rápidos, en-
tre outras.

“Um governo que pensa 
na saúde é um governo de 
gente, que se preocupa com 
as pessoas, e todos esses in-
vestimentos são um grande 
acerto, pois podem evitar 
que precisemos adotar mais 
medidas restritivas em todo 
o Estado. Essa ação vai dar 
tranquilidade à população e 
ao setor econômico”, afirmou 
Max Russi.

O parlamentar fez ques-
tão de frisar que o governo 
também priorizou a abertura 
de leitos de UTI em municí-
pios do interior. Receberão 
novas UTIs 12 municípios do 

interior, além de Cuiabá e 
Várzea Grande, sendo em 9 
uma parceria entre as ges-
tões estadual e municipais.

“Fico bastante feliz por 
essa parceria com os prefei-
tos. Isso é muito importante, 
pois quando se consegue fa-
zer o atendimento no inte-
rior, tudo fica mais rápido e 
sem necessidade de desloca-
mento de paciente e muitas 
vezes de familiares”, pontuou 
o presidente da Assembleia.

“Também quero desta-
car o pagamento aos muni-
cípios de repasses da saúde 
que já estavam caducando, 
dos anos de 2016, 2017 e 2018. 
É um dinheiro importante 
para os 141 municípios, que 
poderão dar agilidade em 
muitas ações para a saúde”, 
completou. Serão feitos os 
pagamentos de créditos no 
valor de R$ 69,8 milhões.

Para Max Russi, as me-
didas anunciadas mostram 
a credibilidade alcançada 
pelo Governo de Mato Gros-
so, junto à população e aos 
prefeitos. “Essas ações são 
possíveis graças ao esforço 
de todos: Governo, profissio-
nais da saúde, parlamentares 
e prefeitos. E quero parabe-
nizar a todos pela coragem. 
Nossa população pede ati-
tudes como essa, ousadas e 
que realmente priorizem a 
saúde e as pessoas”, finalizou 

CONTRA COVID. Segundo ele, “investimentos na saúde demonstram que a gestão governa para as pessoas”
Foto: Fablicio RodRigues

Russi elogiou ação do governador Mauro Mendes 

Sinop terá Batalhão de Engenharia e construção 

imunização foi feita no centro de Eventos ari José Riedi ação custará cerca de R$ 9 mi/mês para o Estado 

Foto: assessoRia

Foto: ilustRação

Foto: divulgaçao

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Ministro da Defe-
sa, General Azevedo e Silva, 
garantiu, em reunião com 
a bancada Federal de Mato 
Grosso, a confirmação de 
que o exército vai implantar 
o 9º Batalhão de Engenha-
ria e Construção (9º BEC) em 
Sinop. A garantia foi em res-
posta positiva após a entre-
ga da certidão de viabilidade 
para construção da sede no 
município, feita em mãos no 
mês passado ao exército, em 
Brasília, pelo prefeito Roberto 
Dorner.

O 9º BEC, como é co-
nhecido, será construído em 
uma área de 175 hectares, 
localizada no bairro Alto da 
Glória, às margens da BR-163. 
Além do batalhão, o projeto 
prevê, para Sinop, a constru-
ção da vila militar. O investi-
mento total é de cerca de R$ 
188 milhões.

Para Dorner, a instala-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde e 
Saneamento realizou nesta 
quinta (11) um drive thru para 
a vacinação de idosos acima 
de 80 anos contra a Covid-19, 
no Centro de Eventos Ari José 
Riedi, no Bairro Rota do Sol. 
Dessa forma, o idoso perma-
neceu dentro do veículo e 
com máscara para ser vaci-
nado.

O secretário pontua 
que até o momento mais de 
400 idosos, todos acima de 
80 anos, já receberam a pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid-19 e, cerca de 200 já 
foram imunizados com a se-
gunda dose.

ção do 9º Batalhão de En-
genharia em Construção em 
Sinop trará muita viabilidade 
logística. “Esse será um gran-
dioso investimento e que tra-
rá inúmeros benefícios para 
a economia da nossa cidade, 
além da segurança e mão de 
obra de qualidade”, destacou.

A decisão foi um aval 
político-administrativo, que 
agora aguarda a aprova-
ção de R$ 20 milhões em 
emendas de bancada para 
a licitação e início das obras. 
Para levantar o montante, 
foi agendada para a próxima 
quarta (17) uma reunião com 
toda a bancada, em busca 
de apoio às emendas apre-
sentadas. Atualmente a sede 
está localizada em Cuiabá, 
e a mudança para Sinop foi 
decidida pelo alto comando 
do Exército, atendendo a es-
tratégia nacional de defesa e 
as necessidades operacionais 
do Exército. O Plano apresen-
tado prevê a conclusão total 
das obras em 2025.

SINOP

Ministro da Defesa garante 9º
BEc após entrega de viabilidade

SORRISO

Secretaria de Saúde vacina
idosos acima de 80 anos

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso divulgou a ampliação 
de 160 leitos de Terapia In-
tensiva em 14 municípios do 
estado. A ação custará cerca 
de R$ 9 milhões por mês à 
gestão estadual e contempla 
hospitais estaduais e muni-
cipais.

Os 160 leitos de UTI fo-
ram divididos da seguinte 
forma: 10 vagas para Água 
Boa, 15 em Alta Floresta, 10 
em Cáceres, 5 em Campo 
Verde, 10 em Confresa, 10 em 
Cuiabá, 10 em Guarantã do 
Norte, 5 em Nova Mutum, 10 
em Pontes e Lacerda, 10 em 
Primavera do Leste, 10 em 
Querência, 20 em Rondonó-
polis, 15 em Sorriso e 20 em 
Várzea Grande. 

Considerando somente 
os hospitais geridos ou con-
tratualizados pelo Estado, se-
rão ofertados 80 novos leitos 
de UTI. A ampliação disponi-
bilizará 20 vagas no Hospital 
Regional de Rondonópolis, 

20 vagas no Hospital Metro-
politano em Várzea Grande, 
10 vagas no Hospital Estadu-
al Santa Casa em Cuiabá, 10 
vagas no Hospital Regional 
de Alta Floresta, 10 vagas no 
Hospital Regional de Sorriso 
e 10 vagas no Hospital São 
Luiz em Cáceres.  

Já em parceria com as 
gestões municipais e os con-
sórcios, serão abertos outros 
80 leitos intensivos. 

A ação contempla 10 va-
gas no Hospital Regional de 
Água Boa (consórcio), 5 no 
Hospital Santa Rita em Alta 
Floresta, 5 no Hospital Cora-
ção de Jesus em Campo Ver-
de, 10 no Hospital Municipal 
de Confresa, 10 no Hospital 
Municipal de Guarantã do 
Norte, 5 no Hospital Regional 
de Nova Mutum, 10 na Santa 
Casa de Pontes e Lacerda, 
10 no Hospital São Lucas em 
Primavera do Leste, 10 no 
Hospital Municipal de Que-
rência e 5 no Hospital Nossa 
Senhora de Fátima em Sorri-
so.

ANUNCIADOS PELO GOVERNO

Veja as cidades que
receberão os novos 
160 leitos de Uti

ele. Também participaram 
do anúncio os secretários 
de Estado, Gilberto Figueire-
do (Saúde), Mauro Carvalho 

(Casa Civil) e Rogério Gallo 
(Fazenda), os deputados es-
taduais Eduardo Botelho, 
Carlos Avalone, Paulo Araújo, 

Ondanir ‘Nininho’ Bortolini, 
Dilmar Dal’Bosco, Sebastião 
Rezende e Valmir Moretto, 
e o presidente da União das 

Câmaras Municipais do Esta-
do de Mato Grosso (Ucmmat) 
e vereador por Várzea Gran-
de, Bruno Rios.
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Feijão, gergelim, girassol e peixe:
novas cadeias produtivas no estado
DA REPORTAGEM

O Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico (Codem) definiu em 
reunião nesta semana os cri-
térios para inclusão de novas 
cadeias de produtos agrope-
cuários no Programa de De-
senvolvimento Rural (Proder) 
e incluiu as cadeias do feijão, 
do gergelim, do girassol e do 
peixe.

“Agora discutiremos no 
Condeprodemat os percen-
tuais de incentivos para que 
as cadeias se viabilizem e que 
especialmente os pequenos 
produtores possam trabalhar 
para desenvolve-las e que o 
estado tenha outra matriz 
de desenvolvimento com ge-
ração de emprego e renda”, 
afirma o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico e presidente do Codem, 
César Miranda.

Os conselheiros do Con-
selho Deliberativo dos Pro-
gramas de Desenvolvimento 
de Mato Grosso (Condepro-
demat) devem definir em 
reunião os percentuais de 
incentivos para estes novos 
produtos. O coordenador do 

Observatório do Desenvolvi-
mento da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
de Mato Grosso (Sedec), Sér-
gio Leal, apresentou estudo 
com a definição das novas 
cadeias. Na resolução apro-
vada pelo Codem, estão lista-
das que as novas cadeias de 
produtos agropecuários são 
aquelas em que um ou mais 
de seus elos apresentam um 
ou mais pontos de desenca-
deamento; produção inci-
piente e/ou irrelevante fren-
te às cadeias predominantes; 
fraquezas mais relevantes 
que as forças em uma matriz 
SWOT; baixa incorporação 
tecnológica em seus elos; 
pacotes tecnológicos espe-
cíficos não estabelecidos; 
aspectos mercadológicos, 
organizacionais, de financia-
mento e investimentos sem 
estruturação efetiva; produ-
ção intermitente ou sem vo-
lumes compatíveis com as 
demandas de mercado; es-
toques irregulares; logística 
desarticulada.

CARTAS
DE FCO
Ainda na reunião do 

Foto: Divulgação

Conselheiros definirão percentuais de incentivos a estes produtos 

CODEM DEFINE. Critérios foram definidos em reunião realizada esta semana

Codem foram aprovadas 
12 cartas-consultas de FCO 
Empresarial, com valor a ser 
financiado de R$ 61,797 mi-
lhões, com geração previs-
ta de 816 empregos diretos 

e 1.978 empregos indiretos. 
Em relação ao FCO Rural, 
foram aprovadas 57 cartas-
-consultas, com valor a ser 
financiado de R$ 211,707 mi-
lhões e geração prevista de 

DA REPORTAGEM

A Receita Federal libe-
rou para todos os cidadãos o 
acesso à cópia, em formato 
digital, da última Declaração 
do Imposto sobre a Renda 
Pessoa Física (DIRPF) no Cen-
tro Virtual de Atendimento (e-
-CAC). O documento facilita o 
preenchimento da declaração 
de 2021 e pode ser retirado 
por meio de Dossiê Digital de 
Atendimento (DDA-Processo 
Digital).

Até então, o serviço de 
cópia da declaração pelo e-
-CAC estava disponível ape-
nas para quem tivesse certifi-
cado digital - uma espécie de 
chave eletrônica. Com a ini-
ciativa, será possível também 
solicitar a cópia apenas com o 
login e senha. Após entrar no 

DA REPORTAGEM

Os dias passam e os re-
gistros das perdas causadas 
pelas chuvas se multiplicam 
nos campos em Mato Grosso. 
Com a colheita prejudicada 
pelo excesso de umidade, 
tem soja brotando nas va-
gens, grãos com a qualidade 
comprometida e obstáculos 
ainda maiores para escoar a 
produção, com algumas es-
tradas intransitáveis. Junto 
destes problemas, a apreen-
são com o futuro da segunda 
safra de milho. O atraso do 
plantio é uma ameaça para o 
desempenho das lavouras, o 
que aumenta a angústia dos 
agricultores.

“É um problema mui-
to sério perder lavouras já 
consolidadas, lavouras com-
prometidas financeiramente 

DA REPORTAGEM

Cautela é a palavra de 
ordem entre os agricultores 
que cultivam milho em Mato 
Grosso. Com o plantio da se-
gunda safra atrasado, muitos 
decidiram segurar as vendas 
antecipadas da produção. 
Segundo o Imea, a comercia-
lização avançou apenas 2,94 
pontos percentuais em feve-
reiro, chegando a 70,89% da 
produção prevista. O volume 
supera a média histórica para 
o período, que é de 56,75% da 
produção comercializados. 
Mas, pela primeira vez desde 
o início das negociações des-
ta safra, o ritmo é mais lento 
que o do último ciclo, quando 
73,40% estavam vendidos.

“Há uma grande preo-
cupação entre os produtores. 
Ninguém quer se compro-
meter e não conseguir en-
tregar produto lá na frente. 
Principalmente num ano de 
grandes dúvidas quanto à 
questão climática e como vai 
ser nos próximos meses e a 
definição exata da produti-
vidade e consequentemente 
a produção aqui no estado 
de Mato Grosso. O produtor 

olha com muita calma, sem 
se adiantar muito, até por 
ter um volume muito gran-
de de milho já comprometi-
do. Então, neste momento, é 
analisar com uma segurança 
maior os acontecimentos nos 
próximos meses”, explica o 
gerente de inteligência de 
mercado do Imea, Cleiton 
Gauer.

Gauer também reforça 
que “o produtor está aguar-
dando maior definição para 
ter melhor noção maior de 
como vai ser o comporta-
mento de preços lá na frente. 
Então, para não comprome-
ter o produto agora, neste 
momento já de grandes in-
definições, ele acaba optan-
do em se afastar um pouco 
do mercado e não compro-
meter mais produto neste 
período”.

Os agricultores também 
usaram o freio nas vendas da 
safra que só vai ser plantada 
em 2022. O avanço em feve-
reiro foi de apenas 1,75 pontos 
percentuais. Agora, 12,67% da 
produção estão comprometi-
dos. Nesta mesma época do 
ano passado, 15,17% estavam 
negociados.

Serviço pode ser acessado por qualquer pessoa

Técnicos da Defesa Civil avaliam impactos causados no 
campo

Atraso do plantio colocou em risco o
desempenho das lavouras

IMPOSTO DE RENDA

Receita libera cópia da
declaração pelo e-CAC

EFEITO CHUVAS

Quase metade dos municípios 
pode decretar emergência

SAFRINHA DO MILHO

Com futuro incerto, 
vendas antecipadas 
perdem ritmo

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

para pagar os custos, as má-
quinas. É uma situação muito 
complexa que os nossos pro-
dutores têm vivido”, aponta 
Fernando Cadore, presidente 
da Aprosoja Mato Grosso.

Diante dos impactos já 
consolidados e de olho nas 
condições meteorológicas 
previstas para as próximas se-
manas no estado, a entidade 
encaminhou ofício à Defesa 
Civil pedindo atenção à “situ-
ação calamitosa” enfrentada 
por diversos municípios em 
decorrência das chuvas. Se-
gundo a Aprosoja-MT, algu-
mas regiões “podem acumu-
lar 300 milímetros de chuvas 
em 30 dias, inviabilizando a 
colheita da soja e o plantio 
do milho, gerando prejuízos 
para toda a cadeia produti-
va, com reflexos na economia 
dos municípios e do estado”. 

220 empregos diretos e 331 
empregos indiretos.

“Os recursos do Fun-
do Constitucional do Centro 
Oeste (FCO) são importantes 
para Mato Grosso, pois vai in-

portal e-CAC, basta acessar o 
sistema de Processos Digitais 
(e-Processo) e clicar em Abrir 
Dossiê Digital de Atendimen-
to, escolher a área de concen-
tração Cópia de Documentos 
e selecionar o serviço Obter 
Cópia da Última DIRPF Entre-
gue. Não é necessário juntar 
documentos, pois a própria 
abertura do dossiê será sufi-
ciente para a emissão da có-
pia da declaração.

A Receita explica que o 
processo deve ser gerado no 
nome do titular da declaração 
cuja cópia se pretende rece-
ber, ou seja, o login no e-CAC 
deve ser feito pelo próprio ti-
tular da declaração. A cópia 
da última DIRPF transmitida 
nos últimos cinco anos será 
anexada ao processo aberto e 
poderá ser obtida ao acessá-

-lo, pela opção Meus Proces-
sos.

Já o contribuinte que 
possui certificado digital 
pode baixar a cópia da decla-

ração de qualquer ano pelo 
sistema de cópia de declara-
ções no e-CAC. No portal Gov.
br há um passo a passo para 
acessar esse serviço.

O documento lista 67 muni-
cípios que podem entrar em 
situação de emergência. São 

12 cidades do Noroeste, 17 no 
Norte, 22 no Nordeste e 16 no 
Médio Norte.

crementar os investimentos 
e irrigar nossa economia. São 
fundamentais para que se 
desenvolvam novos projetos 
e a geração de empregos”, 
finaliza Miranda.
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PEDRO REIS MOSCATELLI DE CARVALHO 03613997150 (SI-
TIO VILA LACTEA)- CNPJ: 22.407.939/0001-08, localizado na 
EST ESTRADA DOROTY STANG - LOTE 210, N° 210 – ZONA 
RURAL (ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO), pertencente 
ao município de Sorriso-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT,  a Renovação da Licença de Operação, 
com ramo de Atividade: Fabricação de laticínios; não foi deter-
minado EIA-RIMA. 

ALEXANDRE P LOUSA JUNIOR ME – AMAZONIA MADEIRAS, 
CNPJ. 24.538.844/0001-59. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Licença por 
Adesão e Compromisso-LAS de uma Serraria com Desdobra-
mento e Beneficiamento de Madeira, localizada no município de 
Itanhangá/MT. Não determinado EIA/RIMA.

GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0003-04, 
localizado na AV IDEMAR RIEDI, N° 9852 – INDUSTRIAL - 1A 
ETAPA, pertencente ao município de Sorriso-MT, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: 45.20-0-01 - Serviços de manu-
tenção e reparação mecânica de veículos automotores; não foi 
determinado EIA-RIMA. 

BALANÇAS E TRONCOS NELORE EIRELI inscrito no CNPJ 
nº 10.442.956/0001-05, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente a LICENÇA PRÉVIA, LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade principal: 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas 
e equipamentos de uso geral não especificados anteriormen-
te, peças e acessórios, e, atividades secundárias: 16.29-3-01 
- Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 
e 29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 
para caminhões. O empreendimento está localizado na Rua R 
VII A, S/N, Rodovia BR 163, Setor Industrial – Terra Nova do 
Norte/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

KOZAK AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.674.623/0001-09, lo-
calizado na R RIO DE JANEIRO, N° 282 – BENJAMIM RAISER, 
pertencente ao município de Sorriso-MT, torna público que re-
quereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores; não foi determinado EIA-RIMA. 

CANTAREIRA DO XINGU AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ n° 
03.023.427/0002-84, torna público que requereu Junto a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT), a Licença 
por Adesão e Compromisso (LAC) para atividade de Armazéns 
Gerais, Município Peixoto de Azevedo – MT. Não EIA | RIMA.

JOSE SOARES COMERICO DE SUCATAS  - CNPJ: 
40.012.959/0001-61, localizado na AV RIO GRANDE DO SUL, 
N° 1684 – Distrito de Primaverinha, pertencente ao município 
de Sorriso-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SOR-
RISO/MT, a Licença Previa, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, com ramo de Atividade: Comércio atacadista de 
resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de resíduos 
e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, Recupe-
ração de materiais metálicos, exceto alumínio, Comércio ata-
cadista de resíduos de papel e papelão; não foi determinado 
EIA-RIMA. 

ROBERTO DORNER – FAZENDA CASCATA. CPF: 
127.091.159-72, pessoa física de direito privado, estabelecida 
a Rodovia MT 220 KM 50 zona rural - Ipiranga do Norte-MT, 
torna público que requereu da SEMA-MT (Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente) a LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMIS-
SO – LAC  para o desenvolvimento de atividades de Secagem 
e Armazenamento de Grãos. Não foi determinado estudos de 
Impacto Ambiental.    Ipiranga do Norte-MT, 06/12/2020.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 055/2021, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão PRESEN-
CIAL - SRP nº 012/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 
10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 8.666/1993 
e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 EM ATENDIMENTO A MUNICIPALIDADE  
”. Início da Sessão 24/03/2021 - Horário: 15:00 horas (horário local). O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, informações 
pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Mil-
ton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de 
Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 
Peixoto de Azevedo/MT, 11 de março de 2021

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 055/2021, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico - 
SRP nº 014/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores 
alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item obje-
tivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS SECRETÁ-
RIAS MUNICIPAIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA ”. Início da Sessão 
24/03/2021 - Horário: 10:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propos-
tas eletrônicas: das 08h do dia 12/03/2021 às 18h do dia 23/03/2021 através do 
site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo 
ou baixado gratuitamente nos seguintes endereços eletrônicos: www.peixoto-
deazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 
3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, 
situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, 
CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. Peixoto de 
Azevedo/MT, 11 de março de 2021

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro Oficial

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 
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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
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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 
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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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min. (Horário Local), do dia 
15 de Abril de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura da 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021, do tipo MELHOR 
OFERTA, para a alienação de um Imóvel Rural 
de propriedade do município denominado PARTE 
DA FAZENDA SODEMA, COM ÁREA 
DE 88,6484 HAS (OITENTA E OITO 
HECTARES,  SESSENTA E QUATRO ARES E 
OITENTA E QUATRO CENTIARES), SITUADO 
NA RODOVIA MT 225, ENTRONCAMENTO 
COM A BR 163, NO MUNICÍPIO DE VERA - MT, 
OBJETO DAS MATRÍCULAS Nº 2573 E 2572 
DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE VERA, conforme descritos no 
Termo de Referência, parte integrante do Edital. 
O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  

Vera – MT, 11 de março de 2021. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
Presidente da CPL – Portaria nº 014/2021 

Marisete Marchioro Barbieri

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, CONVOCA os interessados para 

CONTINUIDADE do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA 

DE PREÇOS Nº 025/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO ATRAVÉS DE MICROREVESTIMENTO EM RUAS E 

AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, 

CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 

ANEXO”, a realizar-se-á no DIA 15 DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:30 horas 

(Horário da Cidade de Sorriso – MT), onde, serão abertos os envelopes 

de propostas de preços das empresas habilitadas. Maiores informações 

poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 

Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 

horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

A Águas de Carlinda informa o reajuste tarifário dos serviços públicos 
de abastecimento de água de Carlinda a  partir do dia 12 de
abril de 2021, conforme Decisão do Processo Regulatório 02/2021
da AGER-Sinop.

O reajuste será de 23,14%, passando o valor da Tarifa Referencial
de Água (TRA) para R$/m³ 3,20 (três reais e vinte centavos por 
metro cúbico).

www.aguasdecarlinda.com.br

reais e vinte centavos por 

www.aguasdecarlinda.com.br

E. MORBACH PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ: 
32.620.588/0001-72, situada na Av. das Itaúbas, n° 960, Jardim 
Celeste, município de Sinop/MT, torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, para 
a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Responsável Técnico: ENG. FLORES-
TAL EDSON FIABANI, Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.
fiabani@gmail.com RC PUBLICÇAÕES 66 9 9984-4633.
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DA REPORTAGEM

Luis Orejuela já está 
em São Paulo há alguns dias 
e aguarda apenas detalhes 
burocráticos para ser apre-
sentado oficialmente como 
mais um reforço para o téc-
nico Hernán Crespo. Aos 25 
anos, o colombiano chega 
para ser uma opção na late-
ral direita, que atualmente 
só conta com Igor Vinícius à 
disposição, mas a torcida ain-
da terá de aguardar alguns 
dias para vê-lo em campo, já 
que deverá fazer a parte final 
do tratamento de uma lesão 
muscular no Reffis.

Orejuela se destacou 
nos últimos anos no futebol 
brasileiro pela sua qualidade 
no apoio, com características 
ofensivas. Revelado pelo De-
portivo Cali, o jogador cha-
mou a atenção do Ajax, da 
Holanda, que comprou 50% 
de seus direitos econômicos, 
mas acabou não vingando na 
Europa.

No Cruzeiro, Orejuela 
ganhou projeção, mas fez 

SÃO PAULO

Orejuela fará fase final de 
seu tratamento no Reffis

Lateral já chegou à capital paulista para ser
apresentado no Tricolor 

parte do elenco que acabou 
sendo rebaixado para a Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Com um alto salário para a 
atual realidade da Raposa, o 
colombiano foi emprestado 
ao Grêmio na última tempo-
rada e agradou também os 
gaúchos, disputando 31 jo-
gos. O desempenho de Ore-
juela no Sul fez com que o 
Grêmio se interessasse em 
tê-lo de forma definitiva, mas 
a negociação melou depois 
de as partes terem entrado 
em um acordo. Em Porto 
Alegre, dirigentes gremistas 
criticaram a postura do Cru-
zeiro, que desistiu do acer-
to quando tudo caminhava 
para um desfecho positivo.

No fim do ano passado, 
Orejuela sofreu uma lesão de 
grau dois na coxa esquerda e 
desde então não jogou mais 
oficialmente. Inicialmente, a 
previsão de retorno do atleta 
era de três semanas, o que 
não se confirmou, e o São 
Paulo disponibilizará o Reffis 
para a fase final de seu trata-
mento.

Jonathan Cafú se coloca à
disposição: “estou pronto”
DA REPORTAGEM

“Estou pronto”. Foi as-
sim, se colocando à disposi-
ção, que Jonathan Cafú se 
apresentou oficialmente ao 
torcedor do Cuiabá. O novo 
contratado quer se ambien-
tar rapidamente para poder 
ajudar o Dourado nas com-
petições da temporada. “Vim 
para cá pronto, com a ideia 
de ajudar meus companhei-
ros, tentado me entrosar o 
mais rápido possível para 
que dentro do campo as coi-
sas venham a fluir”, destacou 
Cafú.

Jonathan Cafú chegou 
por empréstimo ao Cuiabá 
até o fim da temporada. O 
atleta tem contrato com o 
Corinthians até 2023, mas fez 
poucos jogos pelo Timão. No 
time paulista desde novem-
bro do ano passado, Cafú fez 
apenas três jogos e 104 mi-
nutos. “Agradeço a diretoria 
do Corinthians, mas esse ca-
pítulo já vamos virar, porque 
estou no Cuiabá e espero 
ter uma grande temporada 
aqui”, se limitou a dizer sobre 
seu ex-clube.

O próximo compromis-
so do Cuiabá será nesta sexta 
(12) diante do Operário-VG, 
pelo Campeonato Mato-gros-
sense. Logo depois, na terça-
-feira, encara o Sergipe pela 
Copa do Brasil. A temporada 
começou e o time quase não 
terá folga. “Temos que ir pas-
so a passo. Hoje é o campe-
onato estadual, vamos focar 
nele, já pensando também 
na Copa do Brasil para tentar 
chegar o mais longe possível 

para chegar bem no Brasilei-
rão”.

Cafú treina com o elen-
co desde a semana passada, 
está regularizado e pode ser 
uma das estreias que o técni-
co Luiz Iubel pode promover 
diante do Operário.

REFORÇO 
DO INTER
O Inter tem uma nego-

ciação avançada com o Cuia-
bá e deve selar nos próximos 
dias o empréstimo do ata-
cante Guilherme Pato. Autor 
de um gol na estreia colorada 
em 2021, o jovem vinha sendo 
titular nos jogos do Campeo-
nato Gaúcho. A negociação 
depende de ajustes finais 
para ser concluída. Pato fica-
rá por empréstimo até o final 
da temporada 2021 e viu com 
bons olhos a chance de dis-
putar a Série A.

O atacante atuou nas 
três partidas do Inter no Gau-
chão e tem um gol, na vitória 
sobre o Juventude, e uma as-
sistência, no empate com o 
Pelotas. 

Mas houve a análise e o 
entendimento que o jovem 
teria pouco espaço no Inter e, 
por isso, a saída está próxima 
de ser concretizada.

Em 2020, Guilherme 
Pato esteve emprestado para 
a Ponte Preta e jogou 33 par-
tidas na temporada, com 
quatro gols marcados e cinco 
assistências. 

No início do ano, havia 
se destacado no título do In-
ter da Copa São Paulo e rece-
beu poucas oportunidades 
também no Gauchão.

CUIABÁ. Atacante treinou com o restante do elenco desde a semana passada e está regularizado

Foto: Gustavo Farinacio

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

Cafú pode estrear nesta sexta-feira

Hugo Alcântara treinou equipe nas duas derrotas no Estadual

Sinop treina para encarar o Ação, em casa 

MATO-GROSSENSE 2021

Com duas derrotas, Dom Bosco 
imita Sinop e demite técnico

REABILITAÇÃO

Sinop busca primeira vitória
contra o Ação/Santo Antônio
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Após duas derrotas no 
Estadual 2021, o Sinop bus-
ca recuperação diante do 
Ação Santo/Antônio nesta 
sexta (12), no Estádio Gigan-
te do Norte, a partir das 15h. 
O duelo é de extrema im-
portância para o Galo, que 
não somou pontos e está na 
zona de rebaixamento.

A equipe perdeu seus 
compromissos para Grêmio 
Sorriso (3x0) e Cuiabá (2x0), 
e sem fazer gols tem o pior 
ataque da competição – ao 
lado do União, que também 
não balançou as redes, mas 
pelo menos também não to-
mou, pois empatou ambos 
os jogos em 0 a 0.

O novo treinador é na 

DA REPORTAGEM

A diretoria do Dom Bos-
co optou pelo desligamento 
do técnico Hugo Alcântara, 
que disputou duas partidas 
no comando do Azulão da 
Colina no Campeonato Ma-
to-grossense 2021, sendo 
duas derrotas por 3 a 2, para 
Operário-VG e Ação/Santo 
Antônio, ambas na Arena 
Pantanal. O clube repete o 
que a diretoria do Sinop fez 
ao também demitir treinado-
res após perder as primeiras 
partidas do Estadual – o Galo 
repatriou o velho conhecido 
Marcos Birigui.

Essa foi a terceira pas-
sagem do técnico Hugo no 
Leão da Colina. Segundo a 
direção, o novo comandan-

verdade um velho conheci-
do: Marcos Birigui assume 
mais uma vez e tenta reco-

te deve ser anunciado ainda 
nesta semana. O Dom Bos-
co conta com um orçamen-
to modesto na competição, 
com a maioria de jogadores 

locar o Sinop no topo do Es-
tado. Ele chegou bem perto 
com dois vices, conquista-

dos em 2016 e 2017 – este 
perdido nos pênaltis para o 
Cuiabá.

Foto: DivulGação

jovens e “pratas da casa”. 
Poucos reforços pontu-

ais chegaram nas últimas se-
manas e ainda não se adap-
taram.

Na próxima rodada, o 
Dom Bosco visita o Luver-
dense, terça (16), às 16h, no 
Estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma nova frente de tra-
balho foi lançada na terça, para 
recuperação da malha asfáltica 
de ruas e avenidas do municí-
pio, degradadas pela ação do 
tempo e tráfego. Ao todo serão 
24.689,690 m² de pavimenta-
ção recuperada e 1.740,585 to-
neladas de material Concreto 
Betuminoso Usinado Quente 
(CBUQ) aplicado, que contem-
plarão seis bairros, sendo eles: 
Setor Residencial Sul, Setor Re-
sidencial Norte, Jardim Botâ-
nico, Jardim das Primaveras e 
Jardim São Cristóvão.

A Secretaria de Obras 
ressalta que os trabalhos serão 
executados ao longo de todo 
o mês, respeitando a ação do 
tempo, para que o material não 

Frente de trabalho foi iniciada na terça 

Foto: Divulgação

seja perdido e o serviço garan-
tido. Os trabalhos começaram 
pelas ruas das Tílias e Abélias, 
no Setor Industrial Sul. Os ser-
viços de tapa buracos e recape-
amento da pavimentação são 
executados por uma empresa 
terceirizada, contratada pela 
Prefeitura de Sinop. Serão con-
templadas ainda: a avenida das 
Embaúbas, no Setor Residen-
cial Sul; ruas dos Cedros, das 
Cerejeiras e avenida das Acá-
cias, no Jardim Botânico. Rua 
dos Cajueiros e avenidas das 
Figueiras e dos Jacarandás, no 
Setor Residencial Norte. Rua 
das Primaveras e Praça P07 no 
Jardim Primaveras. Ruas Pro-
gresso, Juventude, São Cristó-
vão, Natal, da Praça, Celeste, 
Jesuíta, do Esporte, Floresta, 
Cláudio A. Souza e da Amizade, 
no Jardim São Cristóvão.

Obras do aeroporto serão intensificadas
DA REPORTAGEM

O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Cláudio Oliveira esteve reu-
nido nesta semana com o 
Gerente Geral de Obras da 
Infraero, Fernando Caramas-
chi, o engenheiro civil da In-
fraero, Roberto Florentino e 
os representantes da Comis-
são Aeroportuária, Luimar 
Gemi e Luis Carlos Scapucin, 
para falar sobre o andamen-
to da obra de manutenção 
e recuperação da pista de 
pousos e decolagens do ae-
roporto e sobre o anúncio 
feito pela Azul Linhas Aéreas 
de paralisação dos voos.

Com o anúncio da 
suspensão da rota Cuiabá/
Sorriso, por 60 dias, devido 
ao avanço da pandemia, o 
município irá intensificar os 
trabalhos na obra de revita-
lização da pista. “Estamos 
atrasados em alguns setores 
da obra, devido às chuvas. 
Vamos usar esse intervalo de 
tempo para ampliar os tra-
balhos para posteriormente 
operar com voos a jato. Os 
voos particulares estão sen-
do realizados normalmente, 
no período noturno, para 
privilegiar os trabalhos na 
pista durante o dia”, explica 
Oliveira.

A Infraero presta ser-
viços de assessoramento e 
consultoria à fiscalização 
de projeto executivo e das 
obras de reforço e recupera-
ção na pista.

“Estamos acompa-
nhando a fase de execução 
da obra. A Infraero está com 
uma equipe multidisciplinar 
dando subsidio técnico ao 
município. As chuvas foram 
atípicas e prejudicaram o 
andamento de muitas obras, 
mas a suspensão ou dimi-
nuição de voos tem ofereci-
do a abertura de janelas de 
trabalho nas pistas, possibi-
litando agilidade nos servi-

ços”, destaca Caramaschi.

PLANO DIRETOR
Outro assunto aborda-

do na reunião foi a elabora-
ção do Plano Diretor do ae-
roporto, exigido pela Anac. O 
documento será elaborado 

Foto: Divulgação

Após Azul anunciar suspensão dos voos, trabalhos serão intensificados 

SORRISO. Após anúncio da paralisação dos voos da Azul, município vai intensificar trabalhos na pista

DA REPORTAGEM

Um avião de pequeno 
porte caiu no fim da tarde de 
quarta (10) em Araguaiana e 
um casal morreu carbonizado. 
Um outro casal, que também 
estava na aeronave, foi en-
caminhado em estado grave 
para um hospital. Equipes do 
Corpo de Bombeiros e da Polí-
cia Militar foram ao local, mas 
ainda não há informações so-
bre a causa do acidente.

Segundo ele, a aerona-
ve iria para Goiânia, mas caiu 
a aproximadamente 500 me-
tros da pista. A vítima desta-
cou que, quando levantaram 
voo, o motor parou, fazendo 
com que o avião fosse obriga-
do a pousar em uma região 
cheia de árvores, por isso ficou 
em pedaços.

Giuliana Nunes Aquino, 
30 anos, e José Ricardo, 27, 
foram os sobreviventes. Ela 
foi socorrida com suspeita de 
fratura na região pélvica. Já 
o rapaz tinha fraturas em di-
versas partes do corpo e quei-
maduras de 2º grau na cabe-
ça. Ele também perdeu parte 
dos dentes. Os sobreviventes 
foram encaminhados com fe-

DA REPORTAGEM

Nos 28 dias do mês de 
fevereiro, foram registrados 
152 acidentes em Sorriso, 
sendo 83 com vítimas e 69 
somente com danos mate-
riais. O número representa 
um aumento de 13% em rela-
ção a janeiro, quando foram 
registradas 134 ocorrências, 
mas é ligeiramente menor 
que dezembro do ano pas-
sado, que contabilizou 158 
ocorrências.  Quando os da-
dos são comparados com o 

Aeronave decolou com destino a Goiânia e caiu a aproximadamente 500m da pista 

ARAGUAIANA

Duas pessoas morrem carbonizadas
em queda de avião de pequeno porte

SINOP 

Nova frente de trabalho faz 
tapa buracos e recapeamento 
em 6 bairros

SORRISO

Acidentes aumentam em fevereiro

Foto: Divulgação

mesmo período do ano pas-
sado, verifica-se o aumento 
de 3% de ocorrências, visto 
que 147 ocorrências foram 
registradas em fevereiro de 
2020. Já em fevereiro de 2019, 
aconteceram 131 acidentes.

Dos 83 acidentes com 
vítimas, 76 foram motoci-
clísticos, o que perfaz um 
percentual de 92%. As outras 
ocorrências foram 5 atrope-
lamentos a pedestres (6%) e 
2 atropelamentos a ciclistas 
(2%). Entre os pontos recor-
distas de acidentes, podem 

rimentos graves para um hos-
pital em Nova Xavantina.

Equipes da Polícia Civil, 
Perícia Oficial e Identificação 

Técnica (Politec) e Serviço de 
Busca e Salvamento da Força 
Aérea Brasileira também fo-
ram até o local. O acidente foi 

registrado próximo a Fazenda 
Nova Esperança, a aproxima-
damente 10 km do distrito de 
Indianópolis.

ser listadas a Perimetral Su-
doeste, com 17 ocorrências, 
sendo 12 com vítimas; a Na-
talino Brescansin, 3 ocorrên-
cias com vítimas e 9 sem ví-
timas; e a Blumenau, com 8 
acidentes com vítimas e 2 so-
mente com danos materiais.

Os dados divulgados 
pela Guarda Municipal de 
Trânsito (GMT), que integra 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil (Semsep) tra-
zem ainda outro registro de 
aumento: o de atendimentos 

a denúncias de perturbação 
do sossego com som alto e 
aglomerações. 

Em fevereiro foram 430 
denúncias, frente às 385 
ocorrências desta natureza 
registradas nos 31 dias de ja-
neiro.

Vale lembrar que nas 
ocorrências com vítimas, o 
socorro aos acidentados é 
prestado pelos profissionais 
da 10.ª Companhia Inde-
pendente Bombeiro Militar 
(CIBM), e a GMT ajuda a orga-
nizar o trânsito no local.

pela secretaria de Desenvol-
vimento Econômico com o 
suporte da Infraero. “É um 
plano estratégico muito im-
portante, porque planeja e 
orienta o crescimento do 
aeroporto e da cidade ao re-
dor, a médio e longo prazo”, 

complementa. Para Luimar 
Gemi, membro da Comissão 
Aeroportuária, a reunião foi 
importante para o esclare-
cimento de várias situações. 
“Nos apresentaram o mode-
lo de trabalho de fiscalização 
que está sendo feito e tive-

mos um maior conhecimen-
to sobre o andamento das 
obras. Estamos tendo uma 
ótima condução dos traba-
lhos. 

A paralisação dos voos 
acabará por contribuir para 
agilizar as obras, com segu-

rança e qualidade”, pontua. 
Também estiveram presen-
tes o secretário-adjunto de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Cláudio Druzina, repre-
sentantes da equipe técnica 
da Secretaria da Cidade; e da 
Câmara.
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Licenciamento está disponível
com novas datas de vencimento

O início do calen-
dário para pagamen-
to do Licenciamento 
2021 será somente 
em julho, mas os pro-
prietários de veículos 
já podem consultar 
o valor com as novas 
datas de vencimento 
através do site do De-
tran-MT (www.detran.
mt.gov.br).

É só entrar no site 
e digitar os dados do 
veículo na opção “Con-
sulte Seu Veículo”. Na 
sequência, vai abrir 
uma página para emi-
tir o boleto para pa-
gamento com a nova 
data de vencimento.

Após o pagamen-
to da taxa, o cidadão 
deve imprimir o Licen-
ciamento, em formato 
de papel A4 (a tradi-
cional folha sulfite), no 
próprio site do Detran 
ou pelo aplicativo MT 
Cidadão. A nova ver-
são do documento é 
de caráter definitivo, 
não sendo mais emi-
tido no Detran-MT o 
Licenciamento em 
papel moeda, antigo 
“verdinho”.

O documento 
em papel A4 possui o 
mesmo valor jurídico 
do antigo com auten-
ticidade e segurança 
garantidos por meio 
de QR Code, que está 
ligado à base nacional 
de dados do Depar-

tamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).

O Licenciamen-
to teve os vencimen-
tos prorrogados pelo 
Governo do Estado 
em 2021 em razão do 
momento atual da 
pandemia do novo 
coronavírus, em que 
muitas pessoas estão 
enfrentando dificul-
dades financeiras. 

“A medida vai aju-
dar muitos proprietá-
rios de veículos que 
terão um fôlego a mais 
para manter a docu-
mentação do veículo 
em dia”, destacou o 
presidente do Detran-
-MT, Gustavo Vascon-
celos.

Desta forma, para 
o ano de 2021 o Licen-
ciamento ficará com 
os seguintes venci-
mentos: placas finais 1, 
2, 3 e 4 o pagamento 
deverá ser em julho; 
finais 5, 6 e 7 vencerá 
em agosto; placas fi-
nais 8 e 9 o vencimen-
to será em setembro e 
placa final 0, o paga-
mento será em outu-
bro.

Vale lembrar que 
o veículo só estará li-
cenciado após o paga-
mento de todos os dé-
bitos como a taxa de 
Licenciamento, IPVA, 
além de possíveis mul-
tas e Seguro DPVAT de 
anos anteriores a 2021 
(se estiver em atraso). Licenciamento deve ser impresso em formato A4, no próprio site do Detran 
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