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Manhã Tarde Noite

Máx 32 | Mín 22
SÁBADO

DUAS PONTES
SOBRE O RIO
CELESTE SERÃO
CONSTRUÍDAS

DORNER
GARANTE
MELHORIAS
NA EDUCAÇÃO

SORGO E
CONSÓRCIOS
FORRAGEIROS
VIRAM OPÇÕES

PREFEITURA
LANÇARÁ
PROGRAMA DE
HABITAÇÃO

SORRISO SINOP ATRASO NA SOJA SORRISO
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MEDIDAS RESTRITIVAS

A Sinfra concluiu a construção 
de cinco pontes de concreto na 
Rodovia Transpantaneira (MT-
060), em substituição às pontes 
de madeira que foram queimadas 
nos incêndios que atingiram a 
região do Pantanal no ano passa-
do. Faltam apenas a finalização 
do encabeçamento para entrega 
das obras.     
                        Página  -4

Finalizada
construção 
de 5 pontes 
de concreto

Divulgação

assessoria

DUELO DE SENSAÇÕES

Campeão e
‘caçulinha’:
clássico
no Nortão

A 3ª rodada do Campeo-
nato Mato-grossense 2021 terá 
apenas uma partida sendo rea-
lizada neste sábado (13) – duas 
já aconteceram ontem, uma será 
no domingo e outra na terça. O 
duelo desta tarde será Grêmio 
Sorriso e Nova Mutum, às 9h, no 
Estádio Egídio José Preima, na 
Capital Nacional do Agronegó-
cio.       Página -6

Divulgação

PORTO ALEGRE DO NORTE

Por causa da pandemia e com a suspensão das aulas presenciais como prevenção, agricultores 
familiares de Porto Alegre do Norte, estão entregando produtos para o Programa Nacional de 
Merenda Escolar (PNAE) com a finalidade de atender alunos das escolas públicas de educação 
básica.                                               Página -4

Divulgação

ALIMENTOS A ESTUDANTES

O governador Mauro Mendes editou um decreto regulamentando o 
serviço de “pegue e leve”, o chamado “take-away”, para atividades eco-
nômicas em todo o estado. Agora, os serviços estão regulamentados e 
poderão funcionar das 5h às 20h45, conforme a publicação. Para ele, o 
decreto anterior deixava claro que esse sistema estava permitido até as 
21h – horário limite para o toque de recolher. Ocorre que alguns em-
presários do setor de bares e restaurantes apontaram que em algumas 
cidades a fiscalização realizou autuações às 20h.           Página -3

Mendes edita decreto e permite
o “pegue e leve” até às 20h45



É, indiscutivelmente, uma vocação, dadas as 
dificuldades que se apresentam à Adminis-
tração ano após ano

  

Talvez o cidadão cuiabano não saiba, mas 
tem a seu favor um advogado público. Há 
quem tenha por compromisso trabalhar con-
tinuamente na manutenção de seus direitos 
enquanto garante a defesa dos interesses do 
Município.

A Advocacia Pública, cujas funções são 
desconhecidas por muitos, opera incessante-
mente no resguardo da cidade, assegurando 
as necessidades da vida em comunidade e 
viabilizando juridicamente as mudanças ne-
cessárias para o crescimento do nosso muni-
cípio.

Neste dia 7 de março, celebramos o Dia 
Nacional da Advocacia Pública, ofício este 
consubstanciado - em âmbito municipal – 
por meio da Procuradoria Geral do Município. 
A advocacia pública municipal atua muito 
além de função essencial ao exercício da Jus-
tiça. Ela se concretiza como função essencial 
ao dia a dia da própria cidade.

Parafraseando a célebre afirmação de 
Franco Montoro, antigo governador do Esta-
do de São Paulo, “ninguém mora no Estado 
ou na União. As pessoas moram nos Municí-
pios”, vemos a relevância do nosso mister e os 
desafios que enfrentamos na proteção do in-
teresse coletivo e assessoramento do gestor 
na execução de políticas públicas indispensá-
veis à Capital.

Seja na organização do planejamento ur-
bano ou no resguardo do direito à saúde; na 
defesa do meio ambiente ou na produção de 
leis que ditam a rotina da cidade; no recolhi-
mento de tributos que darão vida a inúmeros 
projetos voltados à população, ou na judicia-
lização de causas que protegerão o patrimô-
nio, onde quer que se imagine o quotidiano 
do cuiabano, a Procuradoria do Município se 
faz presente neste processo, preventiva ou 
judicialmente, compondo parte da cadeia de 
ações que regem esta municipalidade.

É atribuição do advogado público analisar 
as ferramentas jurídicas adequadas na concre-
tização dos ideais do gestor, estudar caminhos 
para viabilizar a execução do que fora plane-
jado e salvaguardar o orçamento público na 
indicação da melhor hipótese legal diante do 
caso concreto.

O discernimento para apontar soluções ju-
rídicas em situações de crise, bem como en-
frentar os percalços e intempéries da Adminis-
tração Pública, é tarefa destinada àqueles que 
entendem a relevância de servir ao cidadão e 
proteger o interesse público a todo custo.

É, indiscutivelmente, uma vocação, dadas 
as dificuldades que se apresentam à Admi-
nistração ano após ano e as responsabilidades 
inerentes às tomadas de decisão, especial-
mente em situações de calamidade, como 
enfrentamos no momento atual. Como peça 
fundamental no funcionamento do Estado, a 
Procuradoria é intermediária entre o municí-
pio e o Judiciário, o gestor e a política pública, 
a crise e a solução, uma vez que é instrumento 
no assessoramento do Poder Executivo e na 
representação do Município, transportando e 
analisando o conflito de interesses por meio 
de seu único veículo de comunicação: o advo-
gado público.

Por isso, uma Procuradoria forte e estrutu-
rada é sinônimo de credibilidade aos cidadãos, 
amparo ao gestor e garantia da máxima efeti-
vidade na aplicação da lei. O equilíbrio entre a 
aplicação da técnica e a especialidade em ser-
vir ao Estado, culminando no melhor para seus 
administrados e quem os lidera.

Reconhecer e validar o dia da Advocacia 
Pública é valorizar quem serve à cidade pri-
mando pelos seus mais fundamentais inte-
resses. É o ateste de que as ferramentas legais 
estão sendo utilizadas em prol da segurança 
jurídica de cada cidadão cuiabano.

DÉBORA MEGID É PRESIDENTE DA UNIÃO 
DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE 
CUIABÁ (UNIPROC)

O valor da advocacia pública

Em todos os lugares
de criatividade e vontade de causar 
transtornos e prejuízos aos outros se-
ria extremamente simples espalhar ví-
rus e outras pragas. E é nessa hora que 

os próprios serviços re-
solvem o problema. Fi-
camos em uma situação 
complexa, mas que tem 
a justificativa louvável 
da segurança.

Existem, sim, formas 
de evitar essa interven-
ção, e a mais comum 
delas é alterar a ex-
tensão do arquivo (seu 

“formato”) para algo inexistente, que 
vai fazer com que ele seja reconhe-
cido como desconhecido, evitando, 
na maioria das vezes, a intervenção 
do software de segurança. Essa “ma-
nobra”, porém, só deve ser utilizada 
se você tiver plena certeza de que o 
arquivo em questão não vai oferecer 
riscos para você ou para outra pessoa 
que, por ventura, venha a ter acesso.

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Trabalhar com arquivos que o antivírus identifica como ameaça 
é algo que exige muito cuidado, muita atenção e, acima de tudo, 
muito conhecimento. Se você não tiver plena certeza do que 
está fazendo, não faça. Sua segurança e sua tranquilidade podem 
ser comprometidas pelo simples fato de você mexer no que não 
domina.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre a 
ação dos antivírus em casos de fal-
sos positivos, onde ele acha que exis-
te uma ameaça que, na verdade, não 
existe. A situação é 
muito comum em 
softwares de moni-
toramento e diag-
nóstico, além de 
uma série de outras 
ferramentas.

A ação do aplica-
tivo, na esmagadora 
maioria das vezes, 
consiste em eliminar 
a ameaça e comunicar ao usuário, ou 
oferecer um menu com pouquíssimas 
opções para que, no fim das contas, a 
ação final seja a eliminação da supos-
ta ameaça.

Esse comportamento, porém, não 
se limita aos seus dispositivos: arma-
zenamento em nuvem e serviços si-
milares contam com ferramentas de 
verificação e, adivinhe: com o mesmo 
comportamento.

Para tornar a situação ainda mais 
extrema, a esmagadora maioria desses 
serviços não permite qualquer tipo de 
configuração a respeito, deixando o 
usuário “preso” à ação da segurança.

Isso é, sim, extremamente útil, es-
pecialmente pensando na facilidade 
de se compartilhar arquivos armaze-
nados em tais serviços. Usando o ar-
mazenamento na nuvem, um pouco 

DÉBORA MEGID

Os números da marcha da Covid-19 sobre o Brasil 
não deixam margem para dúvida, titubeio ou tergiver-
sação: o país atravessa a pior fase da pandemia. Com o 
registro de mais de 2.000 mortes num único dia, as au-
toridades se veem forçadas a tomar medidas mais duras 
para conter a epidemia. Trata-se, sem dúvida, de sacri-
fícios para a população —necessários, no entanto, para 
que se evite uma catástrofe maior enquanto a vacinação 
não avança o suficiente para a superação da crise.

A média móvel de mortes diárias (1.705) nos posicio-
na no epicentro da pandemia. Os EUA, que chegaram a 
ultrapassar o patamar de 3.000 óbitos diários, recuaram 
para 1.437 em média; convém lembrar que a população 
americana é pelo menos 50% maior que a brasileira. A 
cifra de novos casos também nos dá a dianteira deson-
rosa, com 69,7 mil infecções diárias, contra 57,4 mil entre 
americanos.

Mais grave, vacinamos na quarta (10) meros 277 
mil brasileiros, sendo que em campanhas de imuniza-
ção contra a gripe o SUS conseguia marcas na casa de 
um milhão de injeções diárias. Para comparação, os EUA 
imunizaram na mesma data 2,17 milhões de cidadãos.

Só o presidente Jair Bolsonaro ainda tenta mini-
mizar as estatísticas trágicas, mesmo quando adere re-
pentinamente ao uso de máscaras e posa de prócer da 
vacinação após um ano inteiro a sabotá-la. Governadores 
acossados pela onda de internações se adaptam como 
podem à balbúrdia capitaneada por Bolsonaro e seu mi-
nistro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Como o atordoado militar a cada instante dá pre-
visões díspares de fornecimento de vacinas, já se orga-
nizam em paralelo para tentar suprir as doses de imuni-
zantes que o governo federal não cuidou de garantir no 
tempo devido. Em carta ao Congresso, governantes de 
21 unidades da Federação pleiteiam que parlamentares 
preencham o vácuo deixado pela Presidência e liderem 
um pacto nacional pela vida e pela saúde.

Pedem a criação de um comitê nacional com re-
presentação dos três Poderes e dos três níveis de admi-
nistração, assessorado por especialistas, para prover a 
coordenação solapada pelo governo federal. Não have-
rá surpresa se tal iniciativa —louvável, em seu valor de 
face— estiolar-se em infindáveis disputas por verbas e 
protagonismo.

É lamentável que seis governadores não tenham 
aderido a ela, sintoma de que a gravidade do flagelo não 
se impôs a parte significativa da classe política, incluindo 
líderes do Congresso Nacional, de atuação demasiado tí-
mida. Os brasileiros, se quiserem viver, precisam dar-lhe 
as costas e o exemplo para fazer o que se deve: recolher-
-se em casa, usar máscaras e exigir vacinas o quanto an-
tes.

As restrições são necessárias e bem-vindas neste 
momento, mas serão paliativos se a frente da vacinação 
não avançar. É preciso imunização já, para todos.

Editorial

Alerta máximo

CASO ISABELE

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Jus-
tiça adiou para quarta (17) o julgamento do 
habeas corpus que pede a liberdade da ado-
lescente acusada de atirar e matar a amiga 
Isabele Ramos, em Cuiabá. O julgamento esta-
va marcado para ocorrer em sessão realizada 
na tarde de quarta (10). O advogado Artur Osti, 
que faz a defesa da adolescente, chegou a pe-
dir preferência, mas não foi atendido. A garota 
está internada no Complexo Pomeri desde o 
dia 19 de janeiro, após ser condenada a 3 anos 
de internação por ato infracional análogo ao 
crime de homicídio doloso, quando há inten-
ção de matar.

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 ficará bem!

ALVO DE
OPERAÇÃO

O ativista bolsonarista Marcelo Stachin pu-
blicou em suas redes sociais a intimação da PF 
para depor sobre publicações que divulgam “fake 
news” contra integrantes do STF. Fachin foi um 
dos alvos de uma operação da PF, em maio do 
ano passado, que buscou apurar ofensas, ataques 
e ameaças contra ministros da Corte. “Essa é a 
consequência de lutar contra a corrupção, de-
fender o Brasil, a nossa liberdade, a família, a fé 
cristã, apoiar o Jair Bolsonaro atuando contra o 
socialismo e comunismo entranhado em nossa 
nação”, escreveu.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Os brasileiros, se quiserem viver, preci-
sam dar-lhe as costas e o exemplo para 
fazer o que se deve: recolher-se em 
casa, usar máscaras e exigir vacinas o 
quanto antes

“ “ Um turista foi resgatado na quinta (11) do alto do Morro de Santo Antônio de-
pois que fez a subida no ponto turístico e se perdeu. Um helicóptero do Centro 
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fez o resgate e levou o turista até um 
local seguro no morro. De acordo com o Ciopaer, ele estava em uma encosta 
íngreme do morro e aparentava estar em confusão mental. Um militar desceu 
até ele por rapel do helicóptero e fez o primeiro contato. Depois, o turista foi 
resgatado acompanhado do militar ainda pelo rapel. Ele recebeu cuidados mé-
dicos e encaminhado em segurança para fora do morro.
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Mendes edita decreto permitindo 
o “pegue e leve” até às 20h45
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) editou um de-
creto, na última quinta (11), 
regulamentando o serviço de 
“pegue e leve”, o chamado 
“take-away”, para atividades 
econômicas em todo o estado. 
Agora, os serviços estão regu-
lamentados e poderão funcio-
nar das 5h às 20h45, conforme 
a publicação.

Atualmente, vigora no 
estado o decreto permite que 
atividades econômicas funcio-
nem das 5h às 19h, de segunda 
a sexta-feira. A publicação ain-
da estabelece – entre outras 
medidas - que os serviços de 
delivery podem funcionar até 
as 23h, com toque de recolher 
das 21h às 5h. 

Para o governador, o de-
creto anterior deixava claro 
que o sistema “pegue e leve” 
estava permitido até as 21h – 
horário limite para o toque de 
recolher. Ocorre que alguns 
empresários do setor de bares 
e restaurantes apontaram que 
em algumas cidades a fisca-
lização realizou autuações às 
20h.

“Para deixar claro e não 
espaço de interpretação, o Go-
verno editou hoje o decreto 
para que fosse dirimida a dúvi-
da. O ‘take-away ‘está devida-
mente regulamentado. Oras, 
se o delivery pode até as 23h, 
e o motoqueiro pega a merca-

doria e leva até a residência do 
cliente, e as pessoas podem 
circular livremente até às 21h, 
obviamente não teria nenhum 
impedimento de você tam-
bém passar em um estabele-
cimento, pegar a sua alimen-
tação e ir para sua residência”, 
explicou o governador. Confira 
resumidamente as medidas 
vigentes no estado:

- De segunda à sexta, 
proibição de todas as ativi-
dades econômicas das 19h às 
5h. Aos sábados, a proibição 
será após às 12h. Nos domin-
gos, nenhuma atividade será 
permitida. A exceção fica por 
conta das farmácias, serviços 
de saúde, funerárias, postos 
de gasolina (exceto conveni-
ências) e indústrias.

- Os supermercados po-
dem funcionar de segunda a 
sábado das 5h às 19h, e domin-
go até 12h.

- Nos horários permiti-
dos, as atividades econômicas 
deverão respeitar as medidas 
de segurança, como o uso de 
máscara, distanciamento e li-
mitação de 50% da capacida-
de máxima do local.

- Os serviços de entrega 
por delivery seguem autoriza-
dos até às 23h.

- O transporte coletivo e 
congêneres (Uber, 99, etc.) po-
dem funcionar normalmente.

- Toque de recolher a 
partir das 21h até às 5h, com 
proibição de circulação.

MEDIDAS RESTRITIVAS. Modelo “take-away” já poderia funcionar conforme o decreto anterior, disse o governador
Foto: Divulgação

Governador Mauro Mendes anunciou novas medidas 

Parceria foi firmada junto ao governo de MT 

São dois Renault Duster; investimento de R$ 200 mil

ação custará cerca de R$ 9 mi/mês para o Estado 

Foto: Simone CaSagranDe

Foto: aSSeSSoria

Foto: Portal SorriSo

DA REPORTAGEM

O prefeito Roberto Dor-
ner firmou parceria com o 
Governo do Estado para im-
plantar melhorias na educa-
ção de Sinop. Conforme Dor-
ner, a Prefeitura está aberta 
para trabalhar em conjun-
to com o Estado pelo bem 
maior do município. Uma das 
conquistas foi a garantia da 
implantação, até o segundo 
semestre, do Colégio Militar 
Tiradentes.

“O momento é de união, 
só assim poderemos avançar 
no desenvolvimento de Si-
nop. Sozinhos, temos limita-
ções, por isso, precisamos do 
apoio do povo e dos gestores 
que estão acima. Reforço que 
a educação deve ser olhada 
com carinho, cuidamos hoje 
de crianças que no futuro 
cuidaram da nossa cidade, 
então é importante dar a eles 
um ensino de qualidade. A 
escola militar em Sinop já é 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Vera, Mo-
acir Giacomelli, realizou a 
entrega de mais dois veícu-
los para a Prefeitura, sendo 
dois Renault Duster zero km. 
Juntos, os dois carros tiveram 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 200 mil. Um 
deles é para a Secretaria de 
Administração e Finanças, e 
será usado tanto pela equi-
pe da Administração quanto 
pela equipe de fiscalização 
do município, e o outro para 
a Secretaria de Saúde, e irá 
suprir necessidades, como o 
transporte de pacientes.

“Estamos começando o 
ano bem. Nós sempre fomos 

uma grande conquista firma-
da entre o município e o esta-
do, mas novos projetos estão 
vindo aí e, eu tenho certeza 
que essa parceria irá benefi-
ciar muitas pessoas”, acredita 
Dorner.

O secretário de Esta-
do de Educação, Alan Porto, 
se colocou à disposição do 
município para trabalhar em 
conjunto. “Prefeito, estamos 
juntos, eu conto com a sua 
parceria, com a parceria da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação. Não existem muros 
entre o Município e o Estado. 
Estamos 100% a disposição 
de vocês para fazer o que há 
de melhor para a educação 
da cidade de Sinop”, disse 
Porto ao prefeito.

Na próxima semana, a 
secretária de Educação San-
dra Donatto, irá até a Secre-
taria de Estado de Educação 
(SEDUC) para montar um 
grande planejamento educa-
cional para Sinop.

preocupados com a questão 
do transporte da saúde pú-
blica. E hoje estamos aqui en-
tregando uma Duster para a 
Administração e outra para a 
Saúde. Em breve estará che-
gando mais uma ambulância 
nova e mais uma caminho-
nete S10 para a saúde, para 
fazer o transporte do que é 
mais pesado, como ir buscar 
medicamentos em Cuiabá”, 
destacou Giacomelli.

A entrega dos veículos 
aconteceu na presença do 
presidente da Câmara, Do-
nizete Valdomiro Panizon, e 
demais vereadores. “É muito 
importante a entrega destes 
novos veículos. E é um moti-
vo de satisfação saber que o 

COM O GOVERNO

Dorner firma parceria e garante
melhorias na educação de Sinop

VERA

Prefeito entrega veículos zero 
km à saúde e à administração

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso 
está elaborando um Progra-
ma de Habitação de Inte-
resse Social, que cria meca-
nismos de incentivo para 
a construção de unidades 
habitacionais para famílias 
de baixa renda. O progra-
ma está sendo desenvolvido 
pela Secretaria da Cidade 
e será executado por meio 
de parceria público-privada, 
com a concessão de incen-
tivos fiscais a investidores, 
construtores, loteadores e 
demais interessados, para 
construção de unidades resi-
denciais.

“A pedido do prefeito, 
formamos um grupo de tra-
balho que está elaborando 
o escopo da lei que criará o 
programa habitacional de 
Sorriso. O material já está 
sendo debatido pelo Conse-
lho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Social”, 
explica o coordenador de 
Habitação, Toco Baggio.

Por meio de convênio 
com a Caixa Econômica Fe-

deral, o programa de inte-
resse social estima construir 
3 mil moradias em Sorriso. 
“A Semcid fará o trabalho de 
cadastramento dos interes-
sados e envio para análise da 
instituição que fará o finan-
ciamento das casas. O obje-
tivo é atingir três níveis. Em 
alguns casos a Prefeitura en-
trará com o terreno, em ou-
tros, faremos parcerias com 
loteadores e construtoras de 
tenham interesse. O municí-
pio oferecerá ainda isenção 
de impostos e licenças am-
bientais”, destaca o coorde-
nador.

Sorriso será o primeiro 
município do Estado a criar 
um programa municipal de 
habitação. “Com esse progra-
ma estaremos facilitando o 
acesso de muitos munícipes 
à moradia digna, realizan-
do o sonho da casa própria. 
Além disso, incentivaremos a 
geração de emprego e ren-
da, apoiando a indústria da 
construção e mobilizando 
mão-de-obra e uso de insu-
mos locais”, afirma o prefeito 
Ari Lafin.

SORRISO

Prefeitura lançará 
programa municipal 
de habitação

prefeito adquiriu esses dois 
novos veículos, para dar mais 
comodidade a população, 

em questão da saúde no mo-
mento difícil que estamos vi-
vendo”, reforçou Panizon.
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Distribuição de alimentos a estudantes 
beneficia agricultores familiares
DA REPORTAGEM

Por causa da pandemia 
e com a suspensão das aulas 
presenciais como prevenção, 
agricultores familiares de 
Porto Alegre do Norte, estão 
entregando produtos para o 
Programa Nacional de Me-
renda Escolar (PNAE) com a 
finalidade de atender alunos 
das escolas públicas de edu-
cação básica. No município, 
as famílias dos estudantes 
estão recebendo o kit con-
tendo frutas, legumes, ver-
duras e ovos. Participam do 
programa quatro agriculto-
res familiares. O técnico em 
agropecuária da Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer), Kássumo Ferreira 
Araújo Alves, fala que a parti-
cipação de produtores fami-
liares no PNAE é de extrema 
importância para o desenvol-
vimento da economia local, 
diversificação da produção, 
da renda e fortalecimento da 
agricultura familiar. O secre-
tário de Agricultura, Pedro 
Inácio Nunes Lima Neto em 
parceria com os técnicos da 
Empaer desenvolve ações 

de incentivo e técnicas de 
produção para garantir pe-
riodicidade e qualidade dos 
gêneros alimentícios produ-
zidos no campo.

Para que esses alimen-
tos pudessem chegar à mesa 
dos estudantes, o governo 
federal autorizou Estado e 
municípios, ainda no início 
da pandemia, a entregarem 
os produtos adquiridos para 
os estudantes. O agricultor 
Julião Alves Piagem, proprie-
tário da Estância Araguaia, 
localizada no Assentamento 
Rural Piracicaba, foi o primei-
ro agricultor do município a 
entregar para o programa. 
Ele comercializa mandioca 
e vai entregar aproximada-
mente 1,3 mil kg de mandio-
ca descascada e congelada.

No Sítio Canoeiro, no 
Assentamento Fartura, o 
produtor José Maria da Cos-
ta, programou entregar para 
a merenda escolar estadual 
243 dúzias de ovos. O agri-
cultor Samuel Carlos de Oli-
veira Neto, empolgado com 
a oportunidade de escoar a 
produção, iniciou o cultivo 
de milho verde irrigado com 
a intenção de produzir o ano 

Foto: ExtEnsionista

Agricultores familiares estão entregando frutas, legumes, verduras e ovos 

PORTO ALEGRE DO NORTE. Estudantes estão recebendo o kit contendo frutas, legumes, verduras e ovos
todo. Proprietário da fazenda 
Morada de Deus, localizada 
no Assentamento Uirapuru, 
comprometeu-se em entre-
gar em média 2.472 kg de 
produtos, sendo 111 kg de mi-
lho verde in natura, 228 kg de 
abobrinha verde, 1,8 mil kg 
de banana nanica, 148 kg de 
beterraba e 185 kg de quiabo.

O produtor rural Paulo 
Henrique Carlos de Oliveira, 
possui o cultivo de maracujá 
e comercializa o produto in 
natura e em polpa. Tudo isso 
é feito na Fazenda Triunfo, 
que possui um pomar com 
600 plantas da fruta. Para o 
Programa de Alimentação 
Escolar vai entregar 1.761 kg 
de diversos produtos tais 
como, 82 kg de maracujá in 
natura, 451 kg de couve, 237 
kg de cebolinha, 24 kg de 
coentro, 579 kg de abóbora 
cabotiá, 294 kg de banana da 
terra e 94 kg de maxixe.

Conforme Kássumo, 
para participar do PNAE 
o produtor precisa ter em 
mãos o instrumento de iden-
tificação do agricultor fami-
liar para acessar o crédito 
rural, a DAP – Declaração de 
Aptidão do Pronaf (Progra-

ma Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Fami-
liar). A Empaer emite a DAP, 
que significa a comprovação 
de enquadramento do pro-

DA REPORTAGEM

Um passo importante, 
apontando que o caminho 
traçado está correto. A notícia 
de que o Brasil recebeu pare-
cer favorável da Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE) para reconhecimento 
dos estados do Paraná, do 
Rio Grande do Sul e do Bloco 
I (Acre, Rondônia e parte do 
Amazonas e de Mato Grosso) 
como zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação, divul-
gada – e comemorada – pela 
Ministra da Agricultura, Tere-
za Cristina, também foi bem 
recebida no estado que é de-
tém o maior rebanho bovino 
do país. 

Para Chico de Castro, 
vice-presidente da Famato 
e da Comissão Nacional de 
Pecuária de Corte da CNA, 
esse é um fato que nos mos-

DA REPORTAGEM

Com os olhos na tela e 
a mão nos comandos, profis-
sionais de Mato Grosso têm 
aderido ao uso de drones 
para otimizar a atuação no 
mercado de trabalho. A en-
genheira florestal Thaís Tomé, 
de Confresa, enxergou no 
equipamento uma facilidade 
e decidiu se inscrever no cur-
so de operação de aeronave 
remotamente tripulada.

O treinamento, reali-
zado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso (Senar-MT) em 
parceria com os Sindicatos 
Rurais, trouxe mais do que 
conhecimento à profissional. 
“Eu não tinha nem noção de 
como usar e depois do curso, 
o instrutor até me orientou 
na compra do modelo que 
atenderia melhor a minha 
necessidade”.

Segundo a professora 
substituta da Universidade 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

As chuvas constantes 
dos últimos dias, em boa par-
te de Mato Grosso, atrasaram 
a colheita da soja. Como a 
semeadura em muitas áre-
as já havia sido mais tardia, 
em função da falta de umi-
dade no solo no início da sa-
fra, os produtores terão de 
buscar alternativas ao milho 
para cultivar em talhões de 
suas propriedades. Culturas 
menos exigentes em água, 
como o sorgo, por exemplo, 
devem ganhar espaço. Ou-
tras opções que podem ser 
consideradas são os consór-
cios forrageiros.

De acordo com bole-
tim divulgado pelo Instituto 
Mato-grossense de Pesquisa 
Agropecuária (Imea), até o 
dia 5 de março 67,2% da soja 
havia sido colhida no estado. 
Nessa mesma data na sa-
fra passada, o índice era de 
91,47%. Em regiões como a 
Centro-Sul a situação é ain-
da mais preocupante, com 
50,42% da safra colhida até 
então. O atraso fez com que 
produtores perdessem a ja-
nela ideal de semeadura do 
milho, conforme Zoneamen-
to Agrícola de Risco Climático 
(Zarc), o que comprometerá 
o cultivo do grão em alguns 
talhões das propriedades. 
Com menor investimento, o 
milho variedade ainda pode 
ser uma alternativa para o 
produtor. “Usando algumas 
cultivares de milho varieda-
de, como a BRS 4103, é pos-
sível colher de 80 até 100 
sacas com investimento me-

nor. Para quem está perto do 
complexo de etanol de milho, 
onde o preço é melhor, pode 
ser uma opção interessante”, 
afirma Flávio Wruck, chefe-
-adjunto de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa 
Agrossilvipastoril.

Menos dependente de 
água, o sorgo tem sua jane-
la de semeadura um pouco 
mais extensa, tornando-o 
uma opção viável, manten-
do uma receita com grãos na 
segunda safra. Com origem 
africana, a planta de sorgo 
possui mecanismos fisiológi-
cos, como dormência e enro-
lamento de folhas que permi-
tem melhor convivência com 
o estresse hídrico de verani-
cos comuns nos meses finais 
da estação chuvosa.

Outra alternativa que 
pode trazer benefícios para 
os sistemas agrícolas é o uso 
de consórcios forrageiros. 
Dependendo das espécies 
utilizadas, o produtor pode 
ter como resultado aumento 
de matéria orgânica no solo, 
redução da pressão de ne-
matoides, descompactação 
do solo e maior ciclagem de 
nutrientes.

Pesquisadores da Em-
brapa e da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso vem 
trabalhando com diferentes 
configurações de consórcios 
e avaliando os benefícios 
tanto em termos de produ-
ção de forragem quanto nos 
aspectos químicos, f ísicos 
e biológicos do solo. O uso 
dos consórcios pode ser uma 
oportunidade de iniciar ago-
ra o preparo para colher uma 
melhor safra no ano que vem.

Decisão deve ser confirmada em maio 

Objetivo é melhorar atuação profissional no campo 

Opções são sorgo e consórcios forrageiros 

FEBRE AFTOSA

Lideranças comemoram parecer 
favorável que retira vacinação

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Elas buscam capacitação tecnológica 

2ª SAFRA

Com atraso na colheita da 
soja, sorgo e consórcios 
forrageiros viram opções

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: gabriEl Faria

do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), Prof. Dra. Diana 
Suzete, ter uma qualificação 
como essa, melhora as chan-
ces de conseguir uma boa 
colocação no mercado de 
trabalho. E foi para orientar 
os alunos que ela a trocou a 
posição de educadora para 
aprendiz e também concluiu 
treinamento em Alta Flores-
ta.

“A situação dos incên-
dios florestais no ano passa-
do abriu os meus olhos para 
a necessidade de utilizar uma 
tecnologia que oferecesse se-
gurança aos engenheiros flo-
restais durante um monitora-
mento de área, por exemplo. 
E, o drone auxilia muito o 
trabalho de consultores que 
é um ramo em expansão”, 
destaca.

Moradora de Sorriso e 
estudante de agronomia em 
Sinop, Gisiane Geme esco-
lheu o treinamento de dro-
nes devido a esse fim e agra-

dutor como agricultor fami-
liar. O documento facilita a 
comercialização dos produ-
tos agrícolas e os recursos 
financeiros repassados pelo 

tra que, apesar de lentamen-
te, o Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA) está 
sendo realizado com respon-
sabilidade e segurança.

“A gente sabe que a 
pandemia deixou o calendá-
rio um pouco atrasado, mas a 
gente espera que brevemen-
te o ritmo volte ao normal e 
todo o Brasil seja reconheci-
do como área livre de febre 
aftosa sem vacinação. É um 
ganho para o produtor rural, 
é um ganho para o Brasil. 

A gente tem que ter res-
ponsabilidade, todos, princi-
palmente apoio aos serviços 
de veterinária oficial, aos ins-
titutos de defesa animal para 
que, com a responsabilida-
de devida, a gente coloque 
o Brasil em outro patamar, 
sem correr risco sanitário ne-
nhum”, completou.

Este ano, Mato Grosso 
completou 25 anos sem re-
gistrar casos de febre aftosa. 

A última ocorrência foi 
em Colíder, no dia 16 de janei-
ro de 1996.

deceu pela oportunidade. De 
acordo com ela, o Senar-MT 
possibilita o acesso igualitá-
rio entre homens e mulheres 
ao conhecimento nas mais 
diversas áreas do campo. “O 

curso de drone é uma inova-
ção, é tecnologia e o Senar-
-MT fornece essa ferramenta 
para que a gente entre no 
mercado com uma qualifica-
ção melhor”, explica.

programa. Terão prioridade 
assentamentos da reforma 
agrária e comunidades tradi-
cionais, indígenas e quilom-
bolas.
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J. A. NAITZEL EIRELI (CONSTRUTORA CALIFORNIA), CNPJ 
nº 12.358.249/0001-52, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de 
Nova Mutum, a Licença Prévia e Licença de Instalação para as 
atividades de “Condomínio Vertical Plurifamiliar (apartamentos) 
e Condomínio Vertical Comercial (escritórios)” localizado na 
Avenida Mutum esquina com Rua das Verbênias, Quadra B, 
Lote 3, Bairro Aeroporto, neste município. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

SR. MARCOS ANDRE CADORE, PORTADOR DO CPF 
654.788.000-15, TOMA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/ 
MT O PEDIDO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO FLORES-
TAL NAS COORDENADAS 12°25’27,94”DE LATITUDE SUL E 
54°44’24,5” DE LONGITUDE OESTE, FAZENDA CAMBARÁ 
MATRÍCULA 85, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FELIZ 
NATAL / MT

GUSTAVO MAFFEI LEMOS & CIA LTDA (ESSENZA), CNPJ nº 
11.168.583/0001-80, torna público que requereu junto à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM de 
Nova Mutum, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação para atividade de “Atividades de Clínicas Médicas 
e Odontológicas (clínicas, consultórios e ambulatórios)”, locali-
zada na Rua das Primaveras, n° 353 – N, Quadra 73, Lote 6, 
Bairro Centro neste município. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

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 NOVA UBIRATÃ – MT
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA 01/03/2021 
– OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORRO-
GAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA  DOS 
PRAZOS DE EXECUÇÃO, ITEM 8.2  – CONTRATADO: ARP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI – ME CNPJ N.º 19.006.021/0001-42  – PRAZO DE 
EXECUÇÃO:  360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

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, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
11º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: INSTALADORA VIANNA EIRELI, CNPJ 21.376.047/0001-
24, no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como 
objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REDE DE ALTA TENSÃO NO POSTO, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de março de 2021. 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REDE DE ALTA TENSÃO NO POSTO, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de março de 2021. 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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12º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.640.617/0001-10, no valor de R$ 26.000,00 (VINTE E 
SEIS MIL REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 500 AMPOLAS DE 
ENOXAPARINA DE 60MG, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de março de 2021. 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe do Pregoeiro, torna público que realizou no dia 12 de março de 2021, às 08h00, na Sala de licitações do 
CISVP em Peixoto de Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021, com objeto de REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA HOSPITALAR, 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, conforme EDITAL Nº 004/2021 DO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 003/2021, onde sagraram-se vencedoras as empresas: ARENA MIX COMERCIO E 
SERVIÇOS - EIRELI, inscrita no CNPJ n° 15.337.202/0001-09, sagrou-se vencedora nos itens 76, 5401, 5327, 
5331, 5333, 5404, 5405, 5406, 5353, 5354, 577, 578 e 5357 no valor de R$ 307.237,20 (Trezentos e Sete Mil e 
Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos) e a Empresa PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS 
PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.089.367/0001-06, sagrou-se vencedora nos itens 5394, 
5395, 5396, 5397, 5398, 5399 e 5402 no valor de R$ 332.379,50 (Trezentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e 
Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do 
Consórcio, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de 
Azevedo/MT, e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 12 de março de 2021. 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

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 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe do Pregoeiro, torna público que realizou no dia 12 de março de 2021, às 08h00, na Sala de licitações do 
CISVP em Peixoto de Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2021, com objeto de REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA HOSPITALAR, 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, conforme EDITAL Nº 004/2021 DO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 003/2021, onde sagraram-se vencedoras as empresas: ARENA MIX COMERCIO E 
SERVIÇOS - EIRELI, inscrita no CNPJ n° 15.337.202/0001-09, sagrou-se vencedora nos itens 76, 5401, 5327, 
5331, 5333, 5404, 5405, 5406, 5353, 5354, 577, 578 e 5357 no valor de R$ 307.237,20 (Trezentos e Sete Mil e 
Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos) e a Empresa PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS 
PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.089.367/0001-06, sagrou-se vencedora nos itens 5394, 
5395, 5396, 5397, 5398, 5399 e 5402 no valor de R$ 332.379,50 (Trezentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e 
Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do 
Consórcio, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de 
Azevedo/MT, e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 12 de março de 2021. 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Arroz agulhinha tipo 1, para atender as 
necessidades de diversas secretarias e cestas básicas para atender 
famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, do Município de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a 
empresa: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
13.533.956/0001-09, vencedora dos itens 01, 02 e 03, no valor total de R$ 
171.740,10 (cento e setenta e um mil, setecentos e quarenta reais e dez 
centavos). Publique-se. Marcelândia/MT, 12 de março de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - SRP

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizou por meio do site www.bllcompras.org.br 
“PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ”, aonde 
consagrou-se vencedores os Licitantes: CAMBOIM E SANTOS LTDA inscrita 
no CNPJ: 19.201.021/0001-01 com valor total de R$ 482.910,66, 
COMERCIAL LUAR EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 02.545.557/0001-33 
com o valor total de R$ 24.673,20. 

Matupá – MT, 12 de março de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 004/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO SORRISO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS, DO PROGRAMA ECO SORRISO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SORRISO-MT. 
FINALIDADE: a presente contratação visa garantir melhor ambiente de 
trabalho e melhor qualidade para os colaboradores da Associação Sorriso 
de Catadores de Materiais Recicláveis, que é de extrema importância 
para o Município de Sorriso, recebendo mais de 80 toneladas de lixo 
reciclável ao mês. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA:  RODOLFO FAVRETTO LOFFI, 
CPF Nº014.525.011-30. VALOR GLOBAL R$ 135.000,00 (cento e trinta e 
cinco mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 015/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 25 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, 
ROTEADORES E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
MATUPÁ E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESUS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE”. Maiores informações através do Edital nº. 
031/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 12 de março de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

O sábado tem tudo para 
iniciar uma nova era no Grê-
mio. Confirmado três dias an-
tes do jogo, Brenno ganhará 
uma oportunidade no gol 
após dois anos para tentar 
encerrar o momento instável 
na posição. As últimas par-
tidas ficaram marcadas por 
falhas de Paulo Victor e Van-
derlei.

Hoje, não há um dono 
da posição. Há menos de 
uma semana, Paulo Victor 
foi titular na final da Copa do 
Brasil, com falhas nos dois jo-
gos. No dia seguinte, já esta-
va fora dos planos e liberado 
para tratar do futuro. Vander-
lei entrou em campo contra 
o Ayacucho e errou em uma 
saída que gerou o gol sofrido 
na goleada por 6 a 1, apesar 
de ter feito uma defesa tam-
bém importante. O Tricolor 
deve buscar um jogador para 
a posição no mercado.

APÓS FALHAS

Grêmio aposta em
goleiro prata da casa
para encerrar dúvida

Brenno será titular do Grêmio contra o Esportivo 

“Jogador jovem tem 
que saber colocá-lo, prepará-
-lo. Já vou dar a resposta, no 
sábado quem joga é o Bren-
no. Hora certa, vem treinando 
bem, é a chance. Tinha con-
versado com o Mauri para dar 
uma chance. No sábado, sem 
dúvida quem joga é o Bren-
no, levamos bastante fé que 
tem futuro aqui no clube”, 
destacou Renato.

Ou seja, a meta está 
vaga. Brenno aparece como 
um candidato a acabar com 
essa dúvida. No ano passado, 
houve interesse do Boavis-
ta, de Portugal, na contrata-
ção do jovem. Mas o Grêmio 
rechaçou porque tinha um 
projeto para ele. Dentro da 
comissão técnica já surgiam 
elogios ao goleiro por parte 
do preparador Mauri Lima. E 
a intenção sempre foi prepa-
rá-lo para o atual momento. 
Com a instabilidade dos mais 
experientes, o foco nos traba-
lhos tem sido no jovem.

Flamengo deixa de ganhar R$ 110 
mi e precisará vender jogadores
DA REPORTAGEM

A pandemia teve um 
efeito devastador no mundo 
e também na economia dos 
clubes. O Flamengo fez as 
contas e concluiu que deixou 
de ganhar no último ano R$ 
110 milhões como efeito dire-
to da Covid, principalmente 
com a ausência de bilheteria 
e queda brusca no número 
de sócios-torcedores - de 150 
mil para 61 mil.

Depois do 2019 mágico 
e do recorde de receita (R$ 
950 milhões), o Flamengo vai 
publicar até o fim deste mês 
o balanço de 2020, que apon-
tará a receita total de 670 mi-
lhões. Apesar de ter tido 23% 
a mais de renda com marke-
ting e de ter reduzido custos, 
o clube encerrou o exercício 
com prejuízo de R$ 100 mi-
lhões.

“A Covid custou ao Fla-
mengo R$ 110 milhões. E o 
impacto no orçamento foi 
de R$ 200 milhões (além 
dos R$ 110 milhões, mais R$ 
90 milhões de receitas que 
entraram só em 2021, como 
a premiação do Brasileiro e 
direitos de transmissão), dis-
se Rodrigo Tostes, vice-presi-
dente de finanças.

O ano foi difícil, e 2021 
promete ser da mesma for-
ma desafiador. Apesar de 
iniciar esta temporada com 
R$ 70 milhões em caixa, o 
Flamengo vai apertar o cin-
to. No planejamento, a única 
contratação com compra de 
direitos econômicos é a de 
Pedro (14 milhões de euros). 
Também está clara a necessi-
dade de vender atletas e che-
gar ao valor total de R$ 140 

milhões.
“ No nosso orçamento, a 

contratação já foi feita: Pedro. 
Também está no orçamento 
uma previsão de vendas em 
janeiro (R$ 50 milhões), que 
já foi cumprida (Lincoln e Yuri 
César), e outra que precisa 
ser cumprida em julho (R$ 
90 milhões). Não vamos fazer 
loucura. Não tem possibilida-
de disso. Existe um orçamen-
to e precisa ser cumprido. 
Só vai comprar atleta depois 
que vender”, disse Tostes.

O vice financeiro Ro-
drigo Tostes e o diretor Fer-
nando Góes esmiuçaram a 
situação financeira do clube. 
Apesar das dificuldades, exis-
te a confiança de que o clube 
está saudável, mas que não 
pode dar passos maiores do 
que as pernas. E há a certeza 
de que a volta do público aos 
estádios é primordial para o 
Flamengo sustentar seu alto 
investimento.

O PANORAMA
O clube teve o indica-

dor financeiro Ebitda, que 
mostra geração de caixa, R$ 
100 milhões positivo, mesmo 
com todos os problemas. Em 
função do alto investimento 
e outras variações, como a 
cambial, o prejuízo do exer-
cício 2020 foi de 100 milhões, 
equivalente ao valor da per-
da de receita com bilheteria 
e sócio-torcedor. Houve au-
mento de 23% de receita com 
marketing, mas redução de 
despesa operacional. 

Assim, o Flamengo 
termina o ano com R$ 70 
milhões em caixa e um en-
dividamento financeiro (em-
préstimo bancário) equiva-

PREVISTO EM ORÇAMENTO. Vice de finanças detalha números e afirma necessidade de fazer R$ 140 milhões em transferências

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: lucas uebel

Com portões fechados, Flamengo deixou de ganhar R$ 110 milhões em 2020 

Equipe empatou com Uberlândia e avançou 

Sorriso vem de duas vitórias no Estadual 

lente ao de 2019 - cerca de R$ 
60 milhões.

“Isso demonstra a ca-
pacidade do clube de reagir 

durante a pandemia e de se 
preparar para 2021, que se-
guirá sendo desafiador. 

O Flamengo não vai 

dar nenhum passo maior do 
que a perna. Teremos que ter 
mais precaução e caminhar 
mais devagar. Não estamos 

vendo previsão de as recei-
tas voltarem. Nenhum clube 
é estruturado para viver sem 
bilheteria”, disse Tostes.

COPA DO BRASIL

Vaga na segunda fase garante
R$ 675 mil aos cofres do LEC

DUELO DE SENSAÇÕES

Atual campeão e caçula
fazem clássico no Nortão
DA REPORTAGEM

A terceira rodada do 
Campeonato Mato-gros-
sense 2021 terá apenas uma 
partida sendo realizada nes-
te sábado (13) – duas já acon-
teceram ontem, uma será no 
domingo e outra na terça. O 
duelo desta tarde será Grê-
mio Sorriso e Nova Mutum, 
às 9h, no Estádio Egídio José 
Preima, na Capital Nacional 
do Agronegócio.

O Nova Mutum vem de 
dois títulos estaduais em di-
visões diferentes. Em 2019, 
conseguiu acesso e título, 
chegou na elite e levantou o 
caneco logo em sua primei-
ra participação. E nesta edi-
ção do Estadual está invicto 
– uma vitória e um empate.

Já o Grêmio Sorriso é 

DA REPORTAGEM

Em jogo aberto e mui-
to disputado, válido pela pri-
meira fase da Copa do Brasil, 
Luverdese e Uberlândia em-
pataram em 1 a 1. Como jo-
gou fora de casa, no Estádio 
Parque do Sábia, o time de 
Lucas do Rio Verde tinha van-
tagem de empate e garantiu 
vaga para a próxima etapa da 
competição nacional, além 
de assegurar R$ 675 mil de 
premiação. Somando com o 
valor recebido na fase inicial, 
R$ 560 mil, o LEC já angariou 
mais de R$ 1,2 milhão pela 
participação.

Os 90 minutos foram 
bastante estudados e am-
bas as equipes conseguiram 
criar e se comportaram bem. 

o debutante da vez na pri-
meira divisão. Ano passa-
do, a equipe conquistou o 
inédito acesso após o vice-

Pelo Verdão do Norte, o go-
leiro Gabriel Félix foi um dos 
nomes da partida e fez inú-
meras defesas importantes. 
Os gols saíram no primeiro 

-campeonato da segunda 
divisão – perdeu para o Ação 
Santo/Antônio – e também 
faz uma campanha logo em 

sua primeira participação na 
elite. Até agora, conquistou 
duas boas vitórias (3 a 0 no 
Sinop e 4 a 1 no Poconé).

Foto: Divulgação

tempo. O zagueiro Mailson 
marcou para os mineiros, en-
quanto o atacante Isac dei-
xou tudo igual.

O próximo adversário do 

Luverdense sairá do confron-
to entre os paulistas Mirassol 
e RB Bragantino. O duelo, 
sem data definida, será no 
Estádio Parque das Emas.
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DA REPORTAGEM

Após reunião com o Co-
mitê de Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus, na ma-
nhã desta sexta (12), realizada 
no Centro de Eventos Ari José 
Riedi, ficou definida algumas 
restrições que devem serem 
adotadas, respeitando o decre-
to nº 836 do Governo do Estado, 
com o objetivo de frear a disse-
minação do novo coronavírus, 
que provoca a Covid-19. Por 
meio do decreto nº 483, assina-
do pelo prefeito, Ari Lafin, logo 
após a reunião, fica proibida a 
partir de hoje a permanência 
de pessoas nos parques, pra-
ças públicas e canteiros das 

Também haverá regras para prática de exercício físico

Foto: Portal SorriSo

avenidas de Sorriso. O decreto 
determina, ainda, que as ativi-
dades recreativas e esportivas 
sejam realizadas apenas ao ar 
livre e individualmente, deven-
do respeitar o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre as 
pessoas. Ficam permitidas as 
caminhadas, corridas, ciclismo, 
desde que os praticantes obe-
deçam às medidas de preven-
ção, e depois de encerrados os 
exercícios físicos, não permane-
çam no local, evitando as aglo-
merações. As medidas estabe-
lecidas no decreto municipal 
devem permanecer pelo prazo 
em que perdurar as restrições 
impostas pelo decreto estadual 
nº 836, de 1º de março de 2021.

Governo finaliza construção
de cinco pontes de concreto
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), concluiu 
a construção de cinco pon-
tes de concreto na Rodovia 
Transpantaneira (MT-060), 
em substituição às pontes 
de madeira que foram quei-
madas nos incêndios que 
atingiram a região do Panta-
nal no ano passado. Faltam 
apenas a finalização do en-
cabeçamento para entrega 
das obras.

A construção dessas 
pontes faz parte do plano de 
ações elaborado pela Sinfra, 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômica (Sedec), 
e apresentado aos empre-
endedores, proprietários de 
pousadas e membros da as-
sociação do ecoturismo no 
Pantanal.

O objetivo é assegurar a 
infraestrutura rodoviária da 
MT-060 e, por consequên-
cia, colaborar com a recupe-
ração econômica da região 
diante do cenário ocasiona-
do pelas queimadas. Além 
das cinco pontes já conclu-
ídas, outras quatro pontes 
ainda estão previstas de se-
rem executadas. 

De acordo com o en-
genheiro da Sinfra, Michel 
Medina, as pontes têm es-
trutura pré-moldada, o que 
garantiu que a execução da 
obra fosse mais rápida. Fo-
ram, em média, 15 dias para 
a construção de cada uma 
das pontes. “As peças são 

fabricadas e a ponte é mon-
tada no local, toda pronta. 
Por isso, esse é um projeto 
muito mais rápido que as 
pontes convencionais, cujas 
obras demoram entre 60 e 
90 dias”, disse.

Além da rapidez, a 
construção das pontes pré-
-moldadas também asse-
gurou a redução de custos, 
a economia de recursos pú-
blicos, bem como a melhoria 
da trafegabilidade e segu-
rança para os usuários da 
rodovia, uma vez que essas 
pontes estão recebendo um 
novo projeto de encabeça-
mento.

Medina explica que o 
encabeçamento consiste 
em uma espécie de ater-
ro nas cabeceiras da ponte 
para nivelá-las à altura da 
rodovia, sendo que nessas 
pontes o encabeçamento 
tem uma altura de 60 cen-
tímetros, muito mais baixo 
do que era realizado em ges-
tões passadas.

“A altura das pontes, so-
mando a viga, mais as lajes, 
ficaram em 60 centímetros. 
Isso ocasionou economia de 
aterro no encabeçamento 
das pontes e, por consequ-
ência, menos investimentos 
de recursos públicos para 
realização desses serviços”, 
esclareceu.

Em anos anteriores, a 
altura das pontes, somada à 
altura das vigas mais as lajes, 
chegava a 1,80 metro, sendo 
que essa estrutura estava a 
1 metro acima da ponte de 
madeira substituída. “Ou 
seja, a ponte ficava cerca de 

Foto: SinFra-Mt

Cinco pontes passam por substituição

TRANSPANTANEIRA. Estas substituirão as de madeira, atingidas pelas queimadas no Pantanal

DA REPORTAGEM

O povo indígena Umu-
tina-Balatiponé de Barra do 
Bugres criou uma programa-
ção com atividades recreati-
vas para receber turistas nas 
aldeias da região. As ativida-
des incluem contação de his-
tórias, oficina de arco e flecha, 
pintura corporal e trilhas pelo 
território. A região possui três 
biomas, a Amazônia, o Cerra-
do e o Pantanal.

Nesta semana foi rea-
lizado o seminário ‘Vivência 
Umutina, Para Onde Vamos?’, 
o qual o grupo desenvolveu o 
itinerário da vivência, que será 
realizada na região. O projeto 
foi aprovado pela Secretaria 
Estadual de Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel) no edital MT Nas-
centes.

De acordo com o coorde-
nador do projeto, Isaac Ama-
junepá, a definição das ativi-
dades na região foi definida 
junto a dois guias de turismo. 
Segundo ele, ainda durante 
o seminário de preparação, 
cada comunidade e liderança 
apresentou as atividades que 
gostariam de desenvolver, e, 
com base nisso, foi construído 

DA REPORTAGEM

Duas estruturas de con-
creto vão passar a fazer parte 
da paisagem do Rio Celeste 
dentro dos próximos 60 dias. 
As novas pontes, que apo-
sentarão as antigas estrutu-
ras de madeira, serão edifi-
cadas no Km 27 da Estrada 
Rodeio e no Km 39 da Estra-
da Sodema. As duas pontes 
têm estrutura semelhante, 
com 25 metros de extensão, 
e serão executadas com re-

Programação inclui pintura corporal e passeio por aldeia

CULTURA INDÍGENA

Índios criam programação a turistas
SORRISO

Decreto proíbe permanência
de pessoas em praças

SORRISO

Duas pontes sobre o Rio
Celeste serão construídas

Foto: oSwaldo Forte/aMazônia Hoje

cursos municipais.
Na estrutura da Sode-

ma, o investimento será de 
R$ 778.736, e na da Rodeio, de 
R$ 776.409,18. As obras serão 
conduzidas pela Kadre Enge-
nharia, empresa selecionada 
por meio de licitação para 
as obras, que deverão trans-
correr de forma simultânea. 
A ordem de serviço para iní-
cio dos trabalhos foi emitida 
em uma reunião que contou 
com a participação de repre-
sentantes da empreiteira, do 

o itinerário. Conforme a pro-
gramação, os turistas pode-
rão conhecer seis aldeias da 
região, com trilhas pela mata.

Ainda segundo Isaac, a 
primeira vivência deve acon-

tecer até o final de março, 
conforme prevê o cronogra-
ma do projeto. Por causa da 
pandemia do coronavírus, as 
atividades podem ser prorro-
gadas. 

No entanto, segundo 
o grupo, a comunidade está 
utilizando esse tempo para se 
preparar e assim que for pos-
sível receber os visitantes em 
seu território.

Sindicato Rural, secretários 
municipais e do prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin.

“Estamos vivendo um 
momento muito delicado 
em nosso Município, que 
sofre as consequências do 
excesso de chuvas, o que 
torna ainda mais evidente 
a necessidade de reforçar 
cada vez mais nossa infraes-
trutura logística, destaca Ari, 
complementando a constru-
ção das pontes de concreto, 
bem como a pavimentação 

das vicinais, representa mais 
segurança e conforto para 
todos que trafegam pelos 
quase dois mil km de estra-
das de Sorriso. Assim como 
as pontes sobre o Celeste, 
Sorriso também busca di-
versas formas de articulação 
para avançar no processo de 
trocar o chão de terra pelo 
tapete de asfalto. Uma das 
alternativas tem sido a via-
bilização de parcerias com 
o Governo do Estado e com 
produtores rurais.

2,80 metros acima do nível 
da estrada”, disse o enge-
nheiro.

Em razão desse desní-
vel, os usuários da rodovia 
não tinham visão de quem 
trafegava do outro lado da 
ponte, o que provocava in-
segurança e gerava risco 

de acidentes. Para garantir 
a manutenção dessa segu-
rança para aqueles que pre-
cisam transitar pela rodovia, 
além dessas pontes cons-
truídas, as demais pontes 
de madeira também serão 
alvos de melhorias a serem 
executadas pela Sinfra. 

Já está nos planos da 
secretaria realizar a subs-
tituição de pelo menos 40 
pontes de madeira por buei-
ros.  Essas substituições são 
consideradas soluções im-
portantes para reduzir even-
tuais problemas de tráfego 
na rodovia, uma vez que são 

alternativas mais resistentes 
que as pontes de madeira, 
com custo mais baixo do 
que a construção de uma 
ponte de concreto e igual-
mente eficientes. 

Hoje, das 120 pontes 
existentes na rodovia, 83 são 
feitas de madeira.
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IPTU rende premiação em dinheiro
    

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, sancionou a lei que 
autoriza o Executivo a pro-
mover campanha publicitá-
ria incentivadora através de 
sorteio de prêmios, objeti-
vando o aumento na arreca-
dação do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) re-
lativo aos exercícios de 2021, 
2022, 2023 e 2024. Serão até 
R$ 160 mil sorteados por ano 
aos contribuintes.

Consta ainda no texto 
que os sorteios serão men-
sais, com oito prêmios. 

O primeiro é de R$ 30 
mil e concorrerão os contri-
buintes que emitirem a guia 
de pagamento exclusiva-
mente pela internet, no por-
tal da Prefeitura. O segundo 
também é de R$ 30 mil, para 
quem efetuar o pagamento 
em cota única, com venci-
mento a ser definido pelo 
gestor.

Os demais sorteios en-
globarão todos os contri-
buintes que estiverem em 
dia com o pagamento do 
imposto, com cinco prêmios 
de R$ 14 mil cada, e o último 
de R$ 30 mil, de acordo com 
o texto sancionado. 

A pessoa contemplada 
em uma das premiações, 
não concorrerá as demais no 
respectivo exercício.

Além disso, os prêmios 
serão pagos aos proprietá-
rios dos imóveis, deduzindo-
-se dos valores a alíquota do 
Imposto de Renda, o valor 
do saldo restante do exercí-
cio ou dívidas de anos ante-
riores com o fisco municipal, 
inscrita em nome do contri-
buinte contemplado. 

Caso a pessoa con-
templada com o prêmio te-
nha dívida superior ao valor 
sorteado, o desconto será 
parcial até o limite de mon-
tante, devendo o restante da 
dívida ser quitada pelo de-

vedor. 
O IPTU deste ano ainda 

não foi lançado pelo executi-
vo. Em 2020 também foram 

Arrecadação do IPTU é transformada em obras

SORRISO. Prefeitura vai sortear prêmios de R$ 30 mil; veja o regulamento
Foto: Divulgação

sorteados R$ 160 mil, com 
arrecadação de mais de R$ 
18,8 milhões. No município, 
mais de 43 mil imóveis estão 

aptos para a cobrança do 
imposto.

ORIENTAÇÕES

As guias estão disponi-
bilizadas no site da Prefeitu-
ra desde fevereiro. 

O pagamento em cota 

única dá desconto de 20%, 
até a data de vencimento; 
pagamento parcelado em 6 
vezes, sem desconto.


