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PREVIDÊNCIA

Seja no combate ao tráfico de drogas na 
fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, nas 
ruas de Cuiabá e Várzea Grande no policia-
mento rotineiro, nas unidades penais do 
estado ou até mesmo em buscas, os animais 
reforçam a atuação da Segurança Pública, 
além de gerar uma maior aproximação 
entre as instituições e a sociedade pela sua 
docilidade e pela segurança que eles pas-
sam à maioria das pessoas.                 Página  -8

Animais das
forças de
segurança
propiciam
integração

Fablicio RodRigues

assessoRia

COPA DO BRASIL

Cuiabá joga
por empate
para avançar
à 2ª fase

O Cuiabá inicia sua trajetó-
ria na Copa do Brasil 2021 nesta 
terça (16), às 18h15, no Estádio 
Etelvino Mendonça, em Itabaia-
na. De acordo com o regula-
mento da competição, a disputa 
– em jogo único – privilegia o 
visitante, que precisa apenas 
de um empate para avançar 
à segunda fase. Ao mandante 
só resta a vitória. Vencendo ou 
empatando, o Cuiabá avança 
para encarar o 4 de Julho/PI, 
também fora de casa, em data 
ainda indefinida.      Página - 6

divulgação

DIZ EMPRESÁRIO

A procura de bicicletas para a prática de esportes ou trilhas cresceu de forma “absurda”, avalia 
o empresário Fábio Figueiredo, proprietário de uma bicicletaria em Cuiabá.                   Página -6

divulgação

CresCeu bAstAnte proCurA por bikes

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, acredita que nesta sema-
na deve ser apresentado o Projeto de Lei que determinará nova alíquota da Previdência para aposenta-
dos e pensionistas de MT. O objetivo é propor uma nova alíquota de contribuição previdenciária para 
aposentados e inativos, que passaram a ser taxados em 14% da Previdência.           Página -3

Assembleia apresenta essa semana
nova alíquota para aposentados



Em tempo, ele é fi scal da lei e/ou da ordem 
jurídica, contudo, foge à sua função, inter-
ferir nas relações privadas, a exemplo, do 
que é contratado, reservadamente, entre o 
advogado e o seu cliente

  

Nos termos da Constituição da Repú-
blica, o advogado é indispensável à Jus-
tiça, pois, presta serviço público e exerce 
função social. Cabe lembrar, que no exer-
cício da profi ssão, é inviolável por seus 
atos e manifestações, nos limites da lei. É 
profi ssional liberal, e deve sempre pautar 
o seu trabalho com base na ética e mo-
ral, devendo obediência ao que dispõe 
o Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil.

Nesse sentido, a cobrança dos hono-
rários, pela prestação do serviço jurídico, 
está inserida de forma pública e transpa-
rente na Tabela de Honorários, publicado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB, podendo ser acessado a qualquer 
tempo, e quando é fi xado no fi nal do 
processo judicial, o magistrado o fará nos 
restritos limites das regras processuais. 
Pois bem!

O intento desse texto é conversar com 
vocês acerca do recente julgamento do 
Supremo Tribunal Federal – STF, proferi-
do no Recurso Extraordinário n°1.293.950, 
que mais uma vez foi convocado, a meu 
ver, de forma, totalmente, desnecessário, 
para reafi rmar, que a cobrança de hono-
rários é de livre iniciativa da própria OAB, 
categoria ímpar, que tem autonomia e 
liberdade de mercado, dotada de perso-
nalidade jurídica e forma federativa de 
forma única, e não mantém com órgãos 
da Administração Pública, qualquer vín-
culo funcional ou hierárquico, portanto, 
podendo, promover, com exclusividade, 
a representação, a defesa, a seleção e a 
disciplina dos advogados em toda a Re-
pública Federativa do Brasil.

Isso porque, o Ministério Público Es-
tadual – MPE, do Estado de Mato Grosso, 
entendeu que uma profi ssional da área 

estaria cobrando honorários abusivos em 
ações previdenciárias, de determinado 
cliente, e resolveu se intrometer, em uma 
relação de negociação individual.

Cabe lembrar, que o Ministério Públi-
co é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, responsá-
vel, perante o Judiciário, pela defesa da 
ordem jurídica e dos interesses indisponí-
veis da sociedade, e pela fi el observância 
da Constituição e das leis.

Em outras palavras, ao MP, cabe pro-
mover a defesa das relações coletivas, 
quando seu objeto está relacionado a 
danos concretos ou potenciais, a direitos 
coletivos ou difusos, como, por exemplo o 
meio ambiente, consumidor, patrimônio 
público, criança e adolescente, pessoas 
portadoras de defi ciências, idosos, etc, e 
não se o fato, envolver estritamente uma 
pessoa individual.

Em tempo, ele é fi scal da lei e/ou da or-
dem jurídica, contudo, foge à sua função, 
interferir nas relações privadas, a exemplo, 
do que é contratado, reservadamente, en-
tre o advogado e o seu cliente.

Essa relação, não lhe diz respeito, e cá 
entre nós, nem precisava o STF dizer, pos-
to que não é trabalho do Parquet, estabe-
lecer tabelamento de preço de honorários 
advocatícios, vez que não existe hierarquia 
nem subordinação entre advogados, ma-
gistrados e membros do Ministério Pú-
blico, devendo todos tratar-se com con-
sideração e respeito recíprocos, ou seja, 
nenhum profi ssional[U1] dessa área deve 
interferir, limitar direitos, muito menos 
ainda, querer tabelar a remuneração do 
outro, até porque, todos fazem parte do 
mesmo sistema judicial.

GISELA NASCIMENTO É ADVOGADA

Cobrança de honorários

Novo celular a caminho!
minha vontade de trocar o dispositivo, 
com a tranquilidade de que vou, sim, 
vender o atual sem grandes difi culda-
des.

A escolha já estava 
quase certa, e bastou 
mais alguns minutos de 
pesquisa para confi rmar 
o dispositivo escolhido. 
O preço, um pouco aci-
ma do que eu gostaria, 
se deve ao momento que 
o mundo está passan-
do, mas como a sinaliza-
ção é de que a coisa não 

melhore tão cedo, podendo, inclusive, 
piorar nos próximos tempos, foi “justo” 
para o dispositivo em questão. Resolvi 
investir um pouco mais e optar pela en-
trega via SEDEX, para minimizar o tempo 
e o manuseio no transporte, e agora es-
tou esperando a nova “máquina” chegar 
por aqui. Tomara que não quebre minha 
sucessão de boas escolhas e boas ven-
das.

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!

Comprar em um período onde existe fl utuação de preços exige 
uma sólida análise do mercado, do item e da relação entre os 
custos e benefícios da compra. É um momento em que decidir 
sem embasamento pode fazer com que você tenha prejuízos e 
arrependimentos. Se não tiver condições de fazer tal avaliação 
sozinho busque ajuda. É melhor contar com a orientação de 
terceiros do que, em pouco tempo, perceber que fez uma compra 
ruim e acabou por perder dinheiro.

CLIC 
FINAL 

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

Alguns meses atrás comecei a “en-
saiar” uma troca de celular e, por uma 
série de fatores, entre eles o fato de 
meu aparelho ter pouco mais de um ano, 
acabei protelando a 
ideia. O cenário atual, 
com grande fl utuação 
de preços, torna tudo 
ainda mais incerto, 
e as dúvidas sobre 
uma possível compra 
se tornavam cada vez 
maiores.

Recentemente, 
porém, estava partici-
pando de um talk show online e o mo-
derador perguntou, bastante interessa-
do, qual câmera eu estava usando. Para 
surpresa dos envolvidos falei que a ima-
gem estava sendo captada pela câmera 
frontal do meu celular. Isso, claro, des-
pertou interesse em um deles para com-
prar o aparelho, visto que o mesmo faz 
várias transmissões, de vários lugares, e 
esbarra justamente nessa difi culdade: a 
qualidade da câmera do celular.

Esse cidadão, amigo meu há quase 
20 anos, já comprou celulares que dei-
xei de usar em outras situações, sem-
pre dizendo que é bom comprar meus 
eletrônicos pelo critério que tenho na 
escolha e, claro, pelo cuidado no uso do 
aparelho, sempre vendido impecável.

Outros dois envolvidos na organiza-
ção da transmissão também manifesta-
ram o mesmo interesse. Isso reacendeu 

GISELA NASCIMENTO

Com a devida vênia, o termo do título defi ne a 
atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à 
Lava Jato. Os casuísmos e heterodoxias com os quais 
a principal corte do país lida com a operação, embora 
tenham longa história, atingem agora novo patamar.

A sequência de manobras da semana começou 
com uma bombástica decisão do ministro Edson Fa-
chin, que na segunda (8) decretou a 13ª Vara de Curi-
tiba incompetente para julgar quatro processos en-
volvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Com isso as condenações que pesavam contra o líder 
petista fi cam anuladas, e ele readquire seus direitos 
políticos, podendo concorrer à Presidência no ano que 
vem.

A medida de Fachin causa estranheza porque os 
advogados de Lula haviam argumentado repetidas 
vezes ao longo de anos que Curitiba não era o foro 
adequado para julgá-lo, e seus pleitos foram negados 
em várias instâncias da Justiça, incluindo o Supremo.

Daí ter surgido a leitura de que o magistrado te-
nha virado o jogo agora apenas para tentar evitar que 
a Segunda Turma julgasse a suspeição do ex-juiz Ser-
gio Moro —o que não conseguiu.

Se a liminar de Fachin atentou contra a ideia de 
estabilidade jurídica, tampouco o juízo sobre a suspei-
ção de Moro mereceu tratamento adequado. Relator 
do caso, que tramita há dois anos, o ministro Gilmar 
Mendes, decidiu recolocá-lo em julgamento justa-
mente na terça (9) —e a sessão acabou paralisada por 
um pedido de vistas de Kassio Nunes Marques.

Ao fi m e ao cabo, mais confusão. Sabe-se que por 
ora as condenações de Lula estão anuladas; entretan-
to não está claro se por incompetência, suspeição ou 
ambas, hipótese em que teríamos outro golpe contra 
a estabilidade jurídica, já que fi cariam abertas duas 
avenidas distintas para outros réus pleitearem nulida-
des.

O alcance delas constitui outra discussão à qual 
o STF não pode se furtar. Se Moro de fato mostrou-se 
suspeito devido a abusos e às relações indevidas com 
os procuradores de Curitiba, a corrupção investigada 
pela Lava Jato foi real.

Os casos em que juízes e procuradores tenham 
agido contra a lei devem obviamente ser anulados, 
uma exigência básica do Estado de Direito. Mas é pre-
ciso cuidado para não transformar os reparos neces-
sários no célebre plano do ex-senador Romero Jucá 
(MDB-RR) — “estancar essa sangria”, “com o Supremo, 
com tudo”.

Quanto a Lula, todas as instâncias da Justiça fa-
rão bem em dar celeridade às decisões que envolvem 
um candidato em potencial à Presidência que é réu 
em outros quatro processos, fora os ora afetados pela 
decisão de Fachin.

Editorial

A barafunda do STF

RESPONSABILIDADE

O secretário de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, não poupou críticas a 
pessoas que continuam a desrespeitar as atu-
ais regras contra a proliferação da Covid-19. 
Atualmente, parte do comércio está limitado 
a horários fi xos de funcionamento e há toque 
de recolher no Estado a partir de 21h. “A socie-
dade cuiabana está cumprindo o decreto, os 
comerciantes também estão entendendo que 
não podem fi car abertos. Nós sabemos os pre-
juízos, mas qual é o preço de uma vida? Quem 
sabe tabular isso?”, questionou.

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!

SUPLÊNCIA

Com a morte do deputado estadual Silvio Fa-
vero, no sábado, o 1º suplente Gilberto Cattani 
deve assumir a cadeira do parlamentar na As-
sembleia. Pecuarista de Nova Mutum, Cattani 
teve 11.629 votos nas eleições 2018. Porém, o PSL 
pode entrar com uma ação requerendo a cadeira, 
uma vez que Cattani se desfi lou do partido e foi 
ao PRTB por onde disputou a eleição suplemen-
tar ao Senado em 2020, na 1ª suplência do então 
candidato e empresário Reinaldo Morais. Caso 
isso ocorra e o partido tenha vitória, a cadeira 
pode fi car com o 2º suplente, Dr. Emílio Populo 
Viação Juína.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Os casuísmos e heterodoxias com os quais a 
principal corte do país lida com a operação, em-
bora tenham longa história, atingem agora novo 
patamar
“ “ O deputado estadual Sílvio Fávero (PSL) morreu na tarde do último sábado 

vítima da Covid. Ele estava internado no Hospital Amecor, em Cuiabá. Fávero 
teve uma piora em seu estado após uma infecção por causa da doença. Segun-
do o médico Carlos Carretoni, Fávero teve uma “instabilidade hemodinâmica” 
e a situação era irreversível. Natural de Umuarama/PR, Silvio Antonio Fávero 
nasceu em 31 de agosto de 1966. Era casado, 3 fi lhos, advogado, empresário e 
produtor rural. Foi vice-prefeito de Lucas do Rio Verde e eleito deputado com 
12.059 votos válidos.  Era fi liado ao PSL e defensor ferrenho do presidente Jair 
Bolsonaro. Nos primeiros meses de mandato, o parlamentar foi atacado por um 
cachorro enquanto assistia a um torneio de futebol em Lucas e chegou a perder 
o movimento da pálpebra.
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Nova alíquota para aposentados deve 
ser apresentada nos próximos dias
DA REPORTAGEM

O primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
Eduardo Botelho (DEM), acre-
dita que nesta semana deve-
rá ser apresentado o Projeto 
de Lei que determinará nova 
alíquota da Previdência para 
aposentados e pensionistas 
de Mato Grosso. O deputado 
participou na última sexta 
(12) de mais uma rodada de 
discussões sobre o tema, na 
Casa Civil.

O objetivo é propor uma 
nova alíquota de contribui-
ção previdenciária para apo-
sentados e inativos, que pas-
saram a ser taxados em 14% 
da Previdência, devido à ma-
nutenção do veto do governo 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar 36/2020, que revoga-
va esse desconto até o valor 
do teto do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS).

O PLC, de autoria do de-
putado Lúdio Cabral (PT), na 
votação do veto, teve 12 vo-
tos favoráveis à manutenção 
e 11 contrários. A partir disso, 
por sugestão de Botelho, os 
deputados se compromete-
ram a buscar uma solução 
para ajudar a categoria que, 
segundo ele, foi duramente 
penalizada.

“Estamos construindo 
uma proposta. Criamos a co-
missão para negociar com o 

governo sobre a Previdência, 
desde quando o veto não foi 
derrubado na Assembleia, fi-
zemos esse compromisso de 
amenizar a situação dessas 
pessoas, que ganham até R$ 
6,1 mil [teto da Previdência] e 
o estadual ficou até um salá-
rio mínimo, isso está pesando 
muito pois ganham pouco”, 
questionou o parlamentar.

Ressaltou que a equipe 
trabalha para que o projeto 
não tenha vício de origem. 
Dessa forma, após apresenta-
ção de dados, a proposta pas-
sará por uma análise geral da 
ALMT, do Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Tribunal 
de Justiça, para depois ser 
encaminhado ao Conselho 
da Previdência e, em seguida, 
para votação da ALMT.

“Estamos fazendo vá-
rias simulações para chegar 
ao consenso e votação do 
projeto na Assembleia. Tem 
também a questão dos por-
tadores de doenças raras, 
queremos que haja isenção 
do dobro do teto que seria 
até R$ 12,2 mil, são doenças 
incuráveis e essas pessoas 
precisam ter condições de 
tratamento. Estamos aguar-
dando consulta jurídica para 
ver se fechamos esse projeto 
para que seja aprovado mais 
rápido possível”, explicou Bo-
telho, ao declarar que o go-
verno está disposto a ajudar.

PREVIDÊNCIA. Mais uma rodada de discussão foi realizada na Casa Civil com a comissão de deputados e Governo
Foto: Fablicio RodRigues

Proposta deve ser apresentada esta semana 

Para Botelho, rixa entre gestores extrapolou
aspecto político 

assunto foi discutido com a comissão especial de
enfrentamento à covid Novela do Vlt se arrasta

Foto: divulgação

Foto: ascom PReFeituRa

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

Após semana tensa 
entre o governador Mauro 
Mendes (DEM) e o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB), o 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM) demonstra não ter 
mais esperança de um acordo 
de paz entre os gestores. De 
acordo com Botelho, a situa-
ção entre Mauro e Emanuel já 
chegou a uma situação irre-
versível. “Acho que a situação 
desaguou quando passou pro 
lado pessoal e ofensas. Aí fica 
insustentável. Já chegou a 
esse nível. Não quero entrar 
no mérito, quero ir pelo lado 
das realizações”.

Botelho se refere aos úl-
timos acontecimentos envol-
vendo os políticos. Mauro de-
cretou restrição as atividades 
econômicas e toque de reco-
lher em Mato Grosso a partir 
das 21h. Emanuel, no entanto, 

DA REPORTAGEM

Mesmo com o retorno 
tranquilo das aulas presenciais 
em Lucas do Rio Verde, em vir-
tude dos últimos números da 
pandemia da Covid-19 em Mato 
Grosso e no país, a gestão mu-
nicipal avaliou como prudente 
suspender as aulas presenciais 
por 15 dias. O assunto foi discu-
tido com a comissão especial 
de enfrentamento à Covid-19, 
a qual teve o mesmo entendi-
mento da equipe gestora do 
município e acatou a decisão. 
Ontem (15), a secretária de Edu-
cação, Elaine Lovatel, fez uma 
reunião com a equipe pedagó-
gica e gestores das escolas para 
definir o formato de trabalho 
nas unidades escolares para 
continuidade das aulas remo-
tas. As decisões ainda serão di-
vulgadas.

desconsiderou as medidas 
e baixou decreto bem mais 
flexível. No fim das contas, 
o emedebista foi obrigado 
a seguir as ordens do Paia-
guás, após ordem judicial. 
Ao recorrer contra a decisão 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), Emanuel classificou o 
adversário como arrogante. 
Afirmou até que Mauro não 
se considera humano e que 
quer prejudicar a população. 
Para Botelho, governador e 
prefeito devem continuar tra-
balhando de acordo com suas 
respectivas responsabilida-
des. “Cada um está trabalhan-
do em sua condição. Tenho 
conversado com o prefeito e 
ele me fala que está abrindo 
novos leitos, UTIs. Mostrou 
que está trabalhando. E o go-
vernador também está fazen-
do a parte dele. Acho que as 
coisas vão funcionar, cada um 
no seu quadrado”.

MAURO X EMANUEL

Botelho diz que rixa de gestores
já passou para lado pessoal

L.R.VERDE

Gestão decide suspender
as aulas presenciais

DA REPORTAGEM

O juiz Gerardo Hum-
berto Alves da Silva Junior 
da Quarta Vara Especializa-
da da Fazenda Pública de 
Cuiabá mandou suspender 
a decisão que determinou o 
bloqueio de R$ 683 milhões 
na conta do Consórcio VLT. 
O bloqueio nas contas do 
grupo ocorreu depois que o 
governo de Mato Grosso pe-
diu o ressarcimento de R$ 
683 milhões por conta de su-
posto dano provocado pelas 
empresas participantes do 
consórcio.

Em sua decisão, o ma-
gistrado afirmou que é pre-
ciso resguardar ao consórcio 
patamar mínimo de segu-
rança jurídica, com a garan-
tia do direito de manifesta-
ção e do direito de ver seus 
argumentos considerados. 
“Esse patamar mínimo se 
consolida quando se garante 
aos réus a possibilidade de 
análise dos seus argumen-
tos como medida prévia ao 
cumprimento de decisão 
com alto grau de potenciali-
dade lesiva”, diz trecho.

O juiz também criticou 
os prazos curtos da decisão 
anterior, como o prazo de 
3 dias para posse, guarda 
e zelo dos vagões, de 5 dias 
para prestar caução de R$ 
683 milhões e 15 dias para re-
moção do material rodante 
para a Espanha. A determi-
nação também era para que 
o consórcio vendesse os va-
gões em até 180 dias.

“Em decorrência do 
exposto, entendo que é pru-
dente modificar a decisão 
que deferiu a tutela provisó-
ria de urgência com o fim de 
suspender sua eficácia até o 
julgamento do pedido de re-
consideração e do embargo 
de declaração, tendo como 
norte evitar que autor e os 
réus se submetam aos gra-
víssimos riscos financeiros e 
processuais de seu cumpri-
mento”, conclui o magistra-
do. Em decisão proferida no 
dia 25 de dezembro o juiz 
Bruno D’Oliveira Marques, da 
Vara Especializada em Ação 
Cível de Cuiabá, concedeu li-
minar ao Governo do Estado 
e bloqueou o valor na conta 
do consórcio.

IMBRÓGLIO

Juiz desbloqueia
R$ 683milhões do
consórcio Vlt
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PL pretende regularizar 300
mil propriedades rurais
DA REPORTAGEM

O projeto de lei (PL) 
2633 de 2020, que trami-
ta na Câmara dos Deputa-
dos, pode ajudar a garantir 
a regularização fundiária de 
aproximadamente 300 mil 
produtores rurais que ainda 
não têm o documento das 
terras. O texto amplia para 
seis módulos fiscais o limi-
te de área das propriedades 
que podem requerer a titu-
lação das terras utilizando o 
sensoriamento remoto.

A estimativa foi dada 
pelo autor da proposta, de-
putado federal Zé Silva (SDD-
-MG), com base nos dados do 
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (In-
cra). “Hoje temos aproxima-
damente 300 mil cadastros 
de requerimentos para se 
regularizar”, afirmou o depu-
tado.

Ele ainda justificou o 
projeto como uma forma de 
fazer justiça às famílias que 
migraram para a Amazônia 

no final do século passado 
com a promessa de apoio do 
governo. “O próprio governo, 
logo depois da década de 
1970, chamou milhares de 
produtores, famílias, do Su-
deste, do Centro-Oeste e do 
Sul do Brasil, especialmente 
para a região Amazônica, fa-
lando que o governo iria aju-
dá-los. Alguns já estão na ter-
ceira ou na quarta geração e 
ainda não têm o documento 
da terra. E o proprietário que 
não tem documento da terra 
é igual cidadão que não tem 
identidade e CPF”, disse o 
parlamentar.

O consultor de Política 
Agrícola da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT), Thiago Rocha, defen-
deu a aprovação de leis que 
facilitem a regularização 
fundiária. Entre os pontos 
levantados para amparar a 
importância da medida, es-
tão a segurança jurídica e o 
cumprimento do Código Flo-
restal.

Foto: Divulgação

Projeto mira fazer justiça às famílias que migraram para a Amazônia

EM TRAMITAÇÃO. Texto amplia para seis módulos fiscais o limite de área das propriedades
“Para nós, é importante 

que o produtor tenha o regis-
tro dessa propriedade para 
que ele possa ter uma míni-
ma segurança de que ele não 
vai ter sua propriedade inva-
dida, já que a anos ele está 
lá produzindo, e que ele vai 
poder fazer os investimentos 
necessários, inclusive para a 
implementação do Código 
Florestal”, disse Rocha.

MP 910
O debate da regulari-

zação fundiária ganhou for-
ça nos últimos anos com a 
medida provisória (MP) 910 
de 2019. A medida, que tinha 
força de lei por 120 dias, per-
deu a validade e deixou de 
ser aplicada. No entanto, as 
discussões sobre o tema con-
tinuaram e outros projetos 
de lei foram propostos com 
base na MP, como o projeto 
de lei 2633 de 2020.

Um dos aspectos em 
que o PL se diferencia da MP 
original sobre o tema é o li-
mite de extensão da proprie-

dade que permite a dispensa 
da visita técnica na proprie-
dade para a regularização. 
Na medida, eram 15 módulos 
fiscais; já no projeto, são seis 
módulos fiscais. Segundo o 
deputado federal, 92% dos 
300 mil cadastrados no Incra 
são de propriedades com até 
seis módulos fiscais.

Outro ponto de mudan-

DA REPORTAGEM

Desde ontem (15) o cida-
dão pode pagar taxas fede-
rais, contribuições e serviços 
públicos não gratuitos com 
cartão de crédito. A modali-
dade de pagamento está dis-
ponível no PagTesouro, plata-
forma digital de pagamento 
e recolhimento do Tesouro 
Nacional.

Em nota, o Tesouro Na-
cional explicou que a tecnolo-
gia alcança um público sem 
produtos digitais adequados 
à demanda. Com o novo sis-
tema, o turista estrangeiro 
que visita o Brasil pode quitar 
uma taxa com cartão de cré-
dito antes de retornar ao país 
de origem.

Desde novembro, o 
contribuinte pode fazer pa-
gamentos à Conta Única do 
Tesouro por meio do Pix, sis-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz-MT) realiza na quinta 
(18) o sorteio especial de Car-
naval do Nota MT, que distri-
buirá cinco prêmios de R$ 50 
mil, perfazendo um total de 
R$ 250 mil. Para essa edição 
concorrem 5.513.729 bilhetes 
gerados a partir de compras 
de 322.534 contribuintes.

Participam do sorteio 
de Carnaval consumidores 
cadastrados no Programa 
Nota MT e que solicitaram 
CPF nos documentos fiscais 
emitidos em dezembro de 
2020, janeiro e fevereiro de 
2021. Desde o lançamento do 
programa em junho de 2019 
até os dias de hoje, foram rea-
lizados seis sorteios especiais 
que premiaram 30 contri-
buintes com R$ 50 mil, totali-

DA REPORTAGEM

Os secretários de Fazen-
da dos 26 Estados e do Dis-
trito Federal aprovaram por 
unanimidade a prorrogação 
do Convênio 100/1997 até 31 
de dezembro de 2025. A de-
cisão foi tomada durante reu-
nião realizada na última sexta 
(12) do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), 
em Brasília, em que os mem-
bros analisavam cerca de 200 
outros acordos.

A prorrogação mantém 
inalteradas as alíquotas para 
comercialização de insumos 
agropecuários até 31 de de-
zembro de 2025. A única ex-
ceção será para fertilizantes, o 
insumo que mais pesa sobre 
os custos de produção, que 
terão o ICMS majorado de 1% 
ao ano para 4% ao final desse 
período. O aumento ocorrerá 
à base de 1 ponto percentual 
ao ano, a partir de 2022, tota-
lizando os 4% em 2025.

O Convênio, que re-
duz em até 60% a alíquota 
de ICMS sobre a venda inte-
restadual de insumos agro-
pecuários, essenciais para a 

produção de alimentos e ma-
térias-primas, é de extrema 
importância para a compe-
titividade da produção rural 
brasileira, a manutenção da 
atividade econômica e a ge-
ração de empregos.

O referido Convênio vi-
nha sendo renovado ano a 
ano sem alteração. Em outu-
bro de 2020, foi formado um 
grupo de trabalho no âmbi-
to do Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda dos 
Estados e do Distrito Fede-
ral (Comsefaz) para estudar o 
assunto e elaborar uma pro-
posta definitiva de alteração 
do convênio. Ao longo dos 
últimos meses, os produto-
res de soja e milho de todo o 
País fizeram vários apelos aos 
integrantes do Confaz para 
que tivessem posição unâni-
me sobre a manutenção do 
Convênio 100, cujo prazo se 
encerrava no dia 31 de março 
de 2021, sob o risco de eleva-
ção do preço da cesta básica 
e do grau de vulnerabilidade 
social e econômica de mi-
lhões de famílias brasileiras 
em meio à pandemia de co-
ronavírus.

Nova modalidade está disponível no PagTesouro 

Concorrem à premiação 5,5 milhões de bilhetes 

Confaz tributou fertilizantes em 4%

SEU BOLSO

Contribuinte pode pagar taxas
federais com cartão de crédito

CPF PREMIADO

Nota MT distribuirá R$ 250 mil
prêmios no sorteio de Carnaval

ACORDOS

Confaz prorroga
Convênio 100 até 2025

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

zando o valor de R$ 1,5 milhão 
apenas nesses concursos.

A premiação especial de 
Carnaval, que ocorrerá esta 
semana, é a segunda maior 
em número de bilhetes gera-
dos, ficando apenas atrás do 
sorteio também de Carnaval 
de 2020, quando 6.085.345 
bilhetes concorreram aos 
prêmios. À título de compa-
ração, o primeiro sorteio es-
pecial realizado em setembro 
de 2019, teve 1.567.844 bilhe-
tes concorrendo.

Dos 30 ganhadores pre-
miados com R$ 50 mil, Cuia-
bá concentra o maior núme-
ro sorteados, num total de 
16. Em, seguida vem Várzea 
Grande com três ganhado-
res.  Tangará da Serra, Lucas 
do Rio Verde e Sinop tiveram 
dois sorteados cada. Outras 
cinco cidades tiveram um 

ça é a ampliação da lei para 
todo o território nacional. A 
MP restringia as novas regras 
apenas para a Amazônia Le-
gal. A lei atual, 11.952 de 2009, 
também mantém as condi-
ções de titulação de terras 
somente para a região Ama-
zônica. Com o projeto de lei, 
as facilidades da regulariza-
ção passam a ser para todo 

tema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central. O 
PagTesouro dispensa a emis-
são da Guia de Recolhimento 
da União (GRU).

Diversos órgãos ofere-
cem pagamentos de serviços 
via Pix dentro do PagTesouro. 
Entre eles estão o Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (Inpi), o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), a Secretaria de 
Pesca e Aquicultura do Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (SPA), 
o Departamento da Polícia 
Rodoviária Federal (DPRF), a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e o Comando do 
Exército.

Segundo o Tesouro, 
além da conveniência na for-
ma de pagamento, o PagTe-
souro tem como vantagem a 
rapidez. 

A transação é compen-
sada instantaneamente, com 
a entidade pública verifican-
do o efetivo recolhimento da 
taxa, da contribuição ou do 
serviço em segundos.

A inovação foi desen-
volvida pela Secretaria de 
Governo Digital do Ministério 

da Economia, pelo Serviço 
Federal de Processamento 
de Dados (Serpro), em par-
ceria com o Banco do Brasil 
(BB) e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que recebeu valores do Pag-
Tesouro em fase de testes em 
setembro de 2019.

ganhador cada: Mirassol do 
Oeste, Sorriso, Campo Novo 
do Parecis, Barra do Garças e 
Jaciara.

O sorteio especial de 
Carnaval acontecerá às 9h, na 

Sala de Reuniões governador 
Garcia Neto, no Palácio Paia-
guás. Ele terá transmissão ao 
vivo nas redes sociais do Go-
verno de Mato Grosso e da 
Sefaz.

Brasil.
A medida também co-

locava um marco temporal, 
ou seja, uma data limite em 
que as ocupações foram fei-
tas, que foi mantido pela 
nova proposta de lei. 

A nova data, 22 de julho 
de 2008, coincide com o já 
existente no Código Flores-
tal.



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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 16 de março de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

ANACLETO BRUNETTA – FAZENDA SANTA RITA, CPF nº 
480.313.999-72, localizada na Estrada Rural, Sentido a Nova 
Floresta, Fazenda Santa Rita, no município de Porto Alegre do 
Norte/MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a Licença 
por Adesão e Compromisso - LAC para a atividade de armaze-
namento de Grãos. Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 
84437109/ (66) 9 84099243.

CITÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ nº 
14.749.654/0001-27, pessoa jurídica de direito privado, estabe-
lecida na Avenida das Embaúbas, nº 1836, sala A, Setor Comer-
cial, torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (L.P) 
para o Loteamento Urbano denominado Varandas da Mata, 
localizado na Estrada Municipal Débora, Lote nº 192, Bairro 
Eunice, na Cidade de Sinop-MT.JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, CPF: 

099.414.364-87, torna público que requereu junto a Secretá-
ria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a renovação de 
Outorga de Uso dos Recursos Hídricos para Piscicultura, com 
captação de água no Córrego Pontilha, Fazenda Flor da Serra, 
zona rural do município de Sorriso - MT. Coordenada do ponto 
de captação: Lat: 14º36’57,63”S e Long: 57º06’01,69”W; Não foi 
determinado EIA-RIMA.

PAULO CAVALCANTI LINS NETO, CPF: 906.634.201-30, tor-
na público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a renovação de Outorga de Uso dos 
Recursos Hídricos para Piscicultura, com captação de água no 
Córrego Pontilha, Fazenda Flor da Serra, zona rural do muni-
cípio de Sorriso - MT. Coordenada do ponto de captação: Lat: 
14º36’59,59”S e Long: 57º05’57,67”W; Não foi determinado 
EIA-RIMA

FLÁVIO CARLOS BONATO E OUTROS, brasileiro, casado, 
agropecuarista, residente e domiciliado na Rua A 01, 32, Re-
sidencial Norte, portador do RG 3.746.323 SSP/SC e do CPF 
296.040.369-04, torna público que requereu à SEMA (Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente), o pedido de Licença Florestal 
(LF) para a atividade principal de Manejo Florestal Sustentável, 
referente a Fazenda Elza Maria, localizada no Município de 
Cláudia, MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO – N° 

002/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeira nomeada pela Portaria Mu-
nicipal n.º 043/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Tomada de Preçol, do tipo “EMPREITADA POR 
MENOR PREÇO GLOBAL”, para TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO COM SARJE-
TA, SINALIZAÇÃO VIARIA E CALÇADA, INCLUSIVE DRENAGEM PROFUNDA 
DE AGUA PLUVIAIS, NOS TRECHOS DA AV. LONDRINA (PROLONGAMENTO 
DE PISTA DUPLA ENTRE A RUA TAUBATÉ E AV. SÃO PAULO) E NA AV. SÃO 
PAULO (ENTRE AV. LONDRINA E AV. OLAVO INACIO HENZ), BAIRRO MOD 
06 – REPASSE Nº 885290/2019/MDR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, ONDE 
SE LÊ: valor fi xado em R$ 786.269,79 (setecentos e oitenta e seis mil e duzen-
tos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), LEIA-SE: valor fi xado 
em R$ 931.950,58 (novecentos e trinta e um mil e novecentos e cinquenta reais 
e cinquenta e oito centavos) , mantendo a sessão de abertura para o dia 20 DE 
ABRIL DE 2021 ÀS 08:00 HORAS, na sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, 
Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 
horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal trans-
parência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 15 de Março de 2021.
 

DAYANA KARINA ARANTES
Pregoeira Designada

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira Ofi cial designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que SERÁ RETIFI-
CADO O EDITAL E PRORROGADA data de abertura da licitação modalidade 
Pregão Presencial, para Registro de Preços para futura e eventual Aquisição e 
Confecção de artigos de vestuários e enxovais (uniforme, lençol, campos entre 
outros), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. PARA MUDANÇAS 
E RESTRUTURAÇÃO DO EDITAL. A nova data de abertura do presente Pregão 
será no dia 26 de março de 2021, às 08H00. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da 
Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 
07H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.mt.gov.
br Novo Mundo, MT, 15 de março de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Ofi cial

Antônio Mafi ni
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT
EXTRATO TERMO DE FOMENTO 001/2021     

O Município De Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.465.309/0001-67, com Sede Adminis-
trativa na Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, no Município de Cotrigua-
çu-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade 
sob n.º 2990347-5, SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.202.302-06, 
residente e domiciliado na Rua Vidal Queiroz, s/n.º, Bairro Jardim Botânico, 
no Município de Cotriguaçu-MT, doravante denominado simplesmente de AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e o ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
COTRIGUAÇU, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fi ns lucrativos, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 14.989.581/0001-40, com sede administrativa na Rua 
Geneci Castanha, n.º 122, Bairro Centro, no Município de Cotriguaçu-MT, neste 
ato representada por sua Presidente, REGIANE CASTANHA DE MELLO, brasi-
leira, portadora da Carteira de Identidade n.º 07036604-41924247-6, SESP/MT, 
e inscrita no CPF/MF sob n.º 023.936.641-73, residente e domiciliado na Rua 
Irmãos Perinazzi, n.º 61, Bairro  Centro, no Município de Cotriguaçu-MT, dora-
vante denominado simplesmente de ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.136/2021 e deferido pelo Des-
pacho do Prefeito Municipal, datado de 26 de fevereiro de 2021, RESOLVEM 
fi rmar o presente Termo Fomento n.º 001/2021, regendo-se pelo disposto na 
Lei Complementar Federal n.º 101/2000, nas correspondentes Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal n.º 8.666/93, na 
Lei Federal n.º 13.019/2014, e suas alterações posteriores, na Lei Municipal 
n.º 1.136/2021, e, formalizado mediante o Procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação n.º 001/2021.
Objeto: TERMO DE FOMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FI-
NANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A ORGA-
NIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL, COM A FINALIDADE DE CUSTEIO DE 
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO; PARA AS ASSOCIAÇÕES PES-
TALOZZI , RADIO COMUNITÁRIA, E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA (CONSEG). DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS LEI Nº 
1.136/2021, LEI Nº1.135/2021, LEI Nº1.137/2021.
Valor: O montante total de recursos fi nanceiros a serem empregados na exe-
cução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 144.000,00 (cento e 
quarenta e quatro mil reais).
Vigência: O presente Termo de Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte 
ao de sua assinatura, ou publicação no Quadro de Avisos do Poder Executivo 
Municipal de Cotriguaçu-MT e no Diário Ofi cial Eletrônico dos Municípios, da 
Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM, até a data de 31 de de-
zembro de 2021.

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT
EXTRATO TERMO DE FOMENTO 002/2021     

O Município De Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.465.309/0001-67, com Sede Adminis-
trativa na Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, no Município de Cotrigua-
çu-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade 
sob n.º 2990347-5, SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.202.302-06, 
residente e domiciliado na Rua Vidal Queiroz, s/n.º, Bairro Jardim Botânico, no 
Município de Cotriguaçu-MT, doravante denominado simplesmente de ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e a ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNI-
TÁRIA DE COTRIGUAÇU, Nome Fantasia: ARCO, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.081.972/0001-46, 
com sede administrativa na Avenida Sete de Setembro, s/n.º, Lote 09, Bairro 
Centro, no Município de Cotriguaçu-MT, neste ato representada por seu Presi-
dente, NARCISO NICOLAU KAEFER, brasileiro, portador da Carteira de Iden-
tidade n.º 47306400, SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob n.º594.437.661-91 
residente e domiciliado na Estrada Cascalheira, Chácara Alvorada n.º 03, Zona 
Rural, do Município de Cotriguaçu-MT, doravante denominado simplesmente de 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente, autorizado pela Lei Mu-
nicipal n.º 1.137/2021 e deferido pelo Despacho do Prefeito Municipal, datado 
de 26 de fevereiro de 2021, RESOLVEM fi rmar o presente Termo Fomento n.º 
002/2021, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar Federal n.º 101/2000, 
nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 
na Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Federal n.º 13.019/2014, e suas alterações 
posteriores, na Lei Municipal n.º 1.137/2021, e, formalizado mediante o Procedi-
mento de Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2021
Objeto: TERMO DE FOMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FI-
NANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A ORGA-
NIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL, COM A FINALIDADE DE CUSTEIO DE 
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO; PARA AS ASSOCIAÇÕES PES-
TALOZZI , RADIO COMUNITÁRIA, E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA (CONSEG). DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS LEI Nº 
1.136/2021, LEI Nº1.135/2021, LEI Nº1.137/2021.
Valor: O montante total de recursos fi nanceiros a serem empregados na exe-
cução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais).
Vigência: O presente Termo de Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte 
ao de sua assinatura, ou publicação no Quadro de Avisos do Poder Executivo 
Municipal de Cotriguaçu-MT e no Diário Ofi cial Eletrônico dos Municípios, da 
Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM, até a data de 31 de de-
zembro de 2021.

 
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT
EXTRATO TERMO DE FOMENTO 003/2021     

O Município De Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.465.309/0001-67, com Sede Adminis-
trativa na Avenida 20 de Dezembro, n.º 725, Centro, no Município de Cotrigua-
çu-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade 
sob n.º 2990347-5, SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.202.302-06, 
residente e domiciliado na Rua Vidal Queiroz, s/n.º, Bairro Jardim Botânico, 
no Município de Cotriguaçu-MT, doravante denominado simplesmente de AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e o CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DE COTRIGUAÇU - CONSEG, Nome Fantasia: CON-
SEG, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 23.588.505/0001-14, com sede administrativa na Rua Josef Skura, 
n.º 133, Bairro Vila Nova, Complemento: Fundos da Câmara Municipal, no Mu-
nicípio de Cotriguaçu-MT, neste ato representado por seu Presidente, GEOVA-
NE TORRENTE SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 2375586-5, SSP/
MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 045.551.511-51, residente e domiciliado na 
Avenida 07 de Setembro, n.º 512, Bairro Jardim Primavera, no Município de 
Cotriguaçu-MT, doravante denominado simplesmente de ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.136/2021 
e deferido pelo Despacho do Prefeito Municipal, datado de 26 de fevereiro de 
2021, RESOLVEM fi rmar o presente Termo Fomento n.º 003/2021, regendo-se 
pelo disposto na Lei Complementar Federal n.º 101/2000, nas correspondentes 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal n.º 
8.666/93, na Lei Federal n.º 13.019/2014, e suas alterações posteriores, na Lei 
Municipal n.º 1.135/2021, e, formalizado mediante o Procedimento de Inexigibi-
lidade de Licitação n.º 001/2021.
Objeto: TERMO DE FOMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FI-
NANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A ORGA-
NIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL, COM A FINALIDADE DE CUSTEIO DE 
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO; PARA AS ASSOCIAÇÕES PES-
TALOZZI , RADIO COMUNITÁRIA, E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA (CONSEG). DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS LEI Nº 
1.136/2021, LEI Nº1.135/2021, LEI Nº1.137/2021.
 Valor: O montante total de recursos fi nanceiros a serem empregados na exe-
cução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 28.800,00 (vinte e oito 
mil e oitocentos reais).
Vigência: O presente Termo de Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte 
ao de sua assinatura, ou publicação no Quadro de Avisos do Poder Executivo 
Municipal de Cotriguaçu-MT e no Diário Ofi cial Eletrônico dos Municípios, da 
Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM, até a data de 31 de de-
zembro de 2021.

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PRISCILA BORGER COUTOME – ME ( FINNE BRINDES ), 
CNPJ: 12.125.872/0001-65, torna público que requereu a Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de Instalação_LI e Licen-
ça de Operação – LO da Atividade de Comércio varejista de 
outros artigos de uso pessoal e doméstico não especifi cados 
anteriormente, Impressão de material para uso publicitário, Im-
pressão de material para outros usos, Fabricação de painéis e 
letreiros luminosos,  Fabricação de letras, letreiros e placas de 
qualquer material, exceto luminosos e Fabricação de adesivos 
e selantes, localizada  na Avenida das Itaúbas, nº 2098 (Data nº 
16, quadra nº 04), Jardim das Botânico , no município de Sinop 
- MT. Não EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é ” “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM 
TST (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DO 
MUNICIPIO CONFORME TERMO E REFERENCIA” Sagrou-se vencedora 
a empresa ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELLI CNPJ – 
07.489.111/0001-52, com o valor total de 
R$ 5.007.8000,00. (CINCO MILHÔES E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS). 
Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralida-
de. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 15 
de Março de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeira Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas 
de Carnes e Derivados da Alimentação e Afi ns de Lucas do Rio Verde – Mato 
Grosso – SINTRALVE, acima nominado, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os trabalhadores com data base 1º de maio e pertencentes à categoria 
empregados nas indústrias e cooperativas de carnes e derivados, na indústria 
do fumo, na indústria do trigo, milho, soja e mandioca, na indústria do arroz, na 
indústria da aveia, na indústria do açúcar, na indústria do açúcar de engenho e 
da refi nação do açúcar, na industria de torrefação e moagem do café, na indus-
tria de refi nação do sal ,na industria de panifi cação e confeitaria, na industria 
de produtos de cacau e balas, na industria do mate, na industria  de laticínios e 
produtos derivados, na industria de massas alimentícias e biscoitos, na industria 
de cerveja de alta fermentação e de baixa fermentação, na industria de cerveja 
e bebidas em geral, na industria do vinho, na industria de águas minerais, na in-
dustria do azeite e óleos alimentícios, na industria de doces e conservas alimen-
tícias, na industria de frios, na industria da imunização e tratamentos de frutas, 
na industria do benefi ciamento do café, na industria alimentar de congelados, 
super-congelados, sorvetes, concentrados e liofi lizados, na industria de rações 
balanceadas,  na industria de café solúvel  e na industria da pesca do município 
de Lucas do Rio Verde, no Estado do Mato Grosso, sua base territorial, para 
a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 Abril  de 2021, às 
07:30:00h, e/ou às 08:30hs a segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, no endereço rua Passo Fundo ,169-E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio 
Verde – MT, objetivando a participação de todos os trabalhadores interessados 
na Assembleia Geral, que terá como assunto da ordem do dia, o seguinte: 1) 
Apresentação, análise, discussão,  aprovação ou não de uma Pauta de Rei-
vindicações, para negociar com a categoria patronal; 02) Outorga de poderes 
ao presidente e/ou diretoria do Sindicato, para negociar com os representantes 
patronais, bem como fi rmar Convenções, Acordos e Termos Aditivos de Traba-
lho, para o referido período; 03)Autorização, caso malogrem as negociações, 
ao presidente do Sindicato, indicar mediador ou aceitar ou rejeitar ao mediador 
indicado pelo patronal, bem como solicitar mediação do Ministério do Trabalho, 
e ainda, para ajuizar os componentes Dissídios Coletivos de Trabalho se neces-
sário, contratando advogados para os mesmos; 04) Instituição e aprovação de 
uma contribuição assistencial/negocial, de todos os Trabalhadores associados 
e não associados da categoria profi ssional representados por este sindicato, a 
ser descontado da folha dos empregados em favor do sindicato profi ssional, por 
autorização do artigo 513, letra “e” da CLT. e artigo 8º.inciso IV, da Constituição 
Federal. A assembleia será realizada com todos os cuidados de prevenção ao 
COVID-19, estabelecido nos Decretos Municipais: uso obrigatório de máscaras 
para todos os participantes, bem como a obrigatoriedade de manter a distância 
mínima de 1,5 metros entre os mesmos e álcool gel na entrada do evento. Pe-
dimos a compreensão de todos. Lucas do Rio Verde/MT,16 de março de 2021. 
Roberto Denis Padilha – Presidente do SINTRALVE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA PARA PRES-
TAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 E PARA APROVAÇÃO DA 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
O SINTRALVE- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de 
Carnes e Derivados da Alimentação e Afi ns de Lucas do Rio Verde – MT, por 
seu presidente abaixo assinado, como representante da diretoria colegiada, 
convoca a todos os associados nas Indústrias de Carnes e Derivados da Ali-
mentação e Afi ns de Lucas do Rio Verde, para a Assembleia Ordinária que será 
realizada no dia 27 de Março de 2021, em primeira convocação às 07h00min, 
e em segunda convocação às 08h00min, na rua Passo Fundo,169-E, Bairro 
Pioneiro, para deliberar de conformidade com o artigo 11 do Estatuto Social, 
sobre a seguinte ordem do dia:
a) Relatório, balanço e contas do exercício de 2020, e respectivo pare-
cer do Conselho Fiscal, para a aprovação ou não pela assembleia.
b) Apresentação para aprovação do Orçamento anual do ano fi scal de 
2021.
As deliberações serão tomadas em 1° convocação com a presença mínima de 
50% mais um do total de associados, ou, em 2º convocação, com a presença de 
qualquer número de associados, por maioria simples de votos, de conformidade 
com artigo 11 do Estatuto Social.

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de março de 2021.
ROBERTO DENIS PADILHA

PRESIDENTE DO SINTRALVE

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - COOPERSAÚDE 
CNPJ – N. 19.422.638/0001-49 – NIRE 5140000971-6 

 

N. de ordem 02. 

Conforme o art. 25, inciso III, de seu Estatuto Social, os associados abaixo 
signatários da COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DA SAÚDE, CONVOCA os associados, que nesta data são em número 
de 22 (vinte e dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
 
DATA: 26 de março de 2021. 
 
LOCAL: Centro de Eventos Ari José Riedi, na Av. Blumenau, s/n, na 
cidade de Sorriso/MT, em razão da falta de espaço físico na sede da 
cooperativa. 
 
HORÁRIO: Às 15h (quinze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença 
de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 16h (dezesseis horas) em 2ª 
(Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados 
com direito a voto, ou às 17h (dezessete horas) em 3ª (terceira) e última 
convocação com a presença de no mínimo 05 (cinco) cooperados com direito 
a voto. 
 
ORDEM DO DIA: 
 
I – Reativação da cooperativa; 

II – Eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal; 

III – Alteração e consolidação do Estatuto Social; 

IV – Outros assuntos de interesse social; 

 
Sorriso-MT, 15 de março de 2021. 

 

 
 

 
WENDELL GOMES 

Associado 
 

ARLETE TEREZINHA MARCHI 
BABINSKI 
Associado 

 
LILIAN VALÉRIO 

Associado 
 

JULIANE BOTTEGA 
Associado 

 
GRACIELA LODI 

Associado 
 

 

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020
O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro, comunica o 
cancelamento da licitação supracitada, em virtude dos planos 
apresentados pela nova gestão de governo.
Nova Mutum – MT, 15 de março de 2021.

AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
029/2021, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELA PARA 
USO NAS QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE”. O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O 
Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

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 008/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, torna público o resultado 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”, SAGROU-SE vencedora a empresa: THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, no valor global de R$ 1.363.884,23 (um milhão, trezentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), bem como, nos termos do Artigo 
109 da Lei Federal 8666/1993, terão as empresas licitantes, prazo de 05 dias uteis, para apresentação de 
possíveis recursos.

AVISO DE RESULTADO

Prefeito Municipal

DE TOMADA PREÇO N° 025/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se 
encontra aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO tendo como finalidade definir 
o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO D “UTI” E UM FURGÃO ZERO KM, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE 
SORRISO-MT. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das 
propostas: das 14:00 horas do dia 16/03/2021 até às 09:00 horas do dia 26/03/2021 (horário de Brasília). Data e 
horário de início da sessão: Dia 29/03/2021 as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE LAUDO TECNICO DO VALOR 
DA TERRA – VTN DOS EXERCICIOS ANUAIS PARA O MUNICÍPIO DE SORRISO, VISANDO INFORMAÇÕES 
DE PREÇOS DO VTN A SEREM INFORMADOS NO EXERCÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
CONFORME RFB INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1877 DE 14 DE MARÇO DE 2019. FINALIDADE: O processo 
refere-se à contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico referente ao Valor da Terra 
Nua – VTN, para manutenção dos valores para o exercício de 2021, conforme RFB Instrução Normativa nº 1877 
de 14 de março de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
ALAN BRASIL PETROBON MAGALHAES, CNPJ Nº 00.071.833/0001-43. VALOR GLOBAL R$ 16.350 
(dezesseis mil trezentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE CURSO “COMO FISCALIZAR, CRUZAR, APURAR, CONFERIR, AUDITAR, PERICIAR, CONTROLAR, 
TRIBUTAR, COBRAR E RECEBER O ISS DE CARTÃO DE CRÉDITO, LEASING, PLANO DE SAÚDE E 
COOPERATIVA MÉDICA, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 175, DE 23 DE 
SETEMBRO DE 2020. FINALIDADE: Necessidade de contratação de serviço técnico especializado para 
realização de curso de capacitação dos servidores públicos do Departamento de Tributação da Prefeitura de 
Sorriso. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: CIAP PROJETO 
LTDA, CNPJ Nº 08.266.798/0001-20. VALOR GLOBAL R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

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 005/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 29 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
027/2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE SAÚDE, 
ASSISTENCIAL, ESPORTIVOS, AMISTOSOS, JOGOS, CAMPEONATOS MUNICIPAIS CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 30 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
026/2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS, IMPRESSOS, CARIMBOS, BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 007/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA O 
FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO (UPA) E HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM COVID-
19. FINALIDADE: Necessidade de aquisição de equipamento do tipo Eletrocardiógrafo para garantir a qualidade 
dos atendimentos aos usuários acometidos pelo vírus SARS-COV2, considerando o aumento dos índices de 
problemas cardíacos associados à infecção do COVID, durante o quadro agudizado e após com sequela. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: MMHMED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ nº 21.484.336/0001-47. VALOR GLOBAL R$ 22.380,00 
(vinte e dois mil trezentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

Ari Genézio Lafin
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 006/2021.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL DE 
CAMPANHA, EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVD-19). FINALIDADE: Necessidade de adequar a parte elétrica do Hospital de Campanha, 
sendo de extrema importância para que não ocorra sobrecarga no sistema elétrico gerando danos aos 
equipamentos e transtorno aos pacientes e colaboradores. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, CNPJ Nº 
23.232.816/0001-46. VALOR GLOBAL R$ 5.719,98 (cinco mil setecentos e dezenove reais e noventa e oito 
centavos). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2021

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2021
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
028/2021, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E LAZER, NO MUNICÍPIO DE SORRISO, DISTRITOS E COMUNIDADES CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
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.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

 

 
 

 
 Número:  1000827-88.2017.4.01.3603 
 Classe: IMISSÃO NA POSSE  
 Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT  
 Última distribuição: 18/12/2017  
 Valor da causa: R$ 9.014,00  
 Assuntos: Imissão  
 Segredo de justiça? NÃO  
 Justiça gratuita? NÃO  
 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

 Partes Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
(ADVOGADO) 

ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO) 
 

DECIO DELMAR LUDWIG (REQUERIDO) LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 

SIRLEI MAZARO (REQUERIDO) LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS N. 19/2020 

  
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000827-88.2017.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
  
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: ANGLISEY VOLCOV FABRIS e outros (2) 
  
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área 
de terras com 
5.930,00 m², parte de um todo maior com 615.000,00 m², denominado como LOTE 28-B, localizado no 
Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, devidamente 
matriculado sob o n. 54.087, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do 
Decreto-Lei n. 3.365/41. 
  

      SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP -  Av. Alexandre Ferronato, 2082, R-38, Sinop/MT, CEP 78557267,    
Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br 

  
SINOP, 9 de dezembro de 2020. 
   

(assinado digitalmente) 
   

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
  

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
  

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 10/12/2020 16:21:24 Num. 397050861 - Pág. 2 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121016212447800000391943593 
Número do documento: 20121016212447800000391943593 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 
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DA REPORTAGEM

O Santos dificilmen-
te terá o atacante Marinho 
à disposição para o jogo de 
hoje (16) contra o Deportivo 
Lara, às 18h15, na Venezuela, 
pela primeira fase da Liber-
tadores. Ele está recupera-
do de Covid-19, mas perdeu 
peso durante a quarentena 
e passa por um período de 
recondicionamento físico. 
A presença de Marinho não 
está descartada, mas a possi-
bilidade é remota.

A situação é diferente 
da de Kaio Jorge. O garoto 
está recuperado de lesão na 
coxa, mas sentiu durante um 
teste antes da partida do úl-
timo sábado contra o Ituano 
e acabou poupado. Ele deve 
estar à disposição para o 
duelo contra o Lara. “Kaio há 
muita chance (de jogar). Ma-
rinho está se recuperando. 
Queremos que o faça 100% 
para que esteja logo 100% 
nos jogos. Assim, creio que 
ele ficará uns dias a mais se 
recuperando”, disse o técnico 

LIBERTADORES

Holan espera por Kaio 
Jorge, mas não deve ter 
Marinho contra o Lara

Kaio Jorge em treino do Santos 

Ariel Holan.
Aos poucos, os titula-

res vão retomando o espaço 
no Santos. Na vitória contra 
o Ituano, pela 4ª rodada do 
Paulistão, Holan teve à dis-
posição novamente o lateral-
-direito Pará, que fez seu pri-
meiro jogo da temporada. O 
treinador também optou por 
poupar do primeiro tempo o 
venezuelano Soteldo. Ele foi 
acionado apenas na etapa 
final para evitar um maior 
desgaste físico. A intenção é 
que esteja “100%” na Liberta-
dores.

O mesmo aconteceu 
com Alison. O volante havia 
jogado 90 minutos dos jogos 
anteriores e também só en-
trou em campo na etapa fi-
nal, na Vila Belmiro. Já Felipe 
Jonathan, embora tenha sido 
titular, foi preservado ao sair 
de campo no segundo tem-
po.

O Santos joga pelo em-
pate fora de casa. Na partida 
de ida, na Vila Belmiro, ven-
ceu o Deportivo Lara por 2 a 
1 e abriu vantagem.

Cuiabá joga por empate para avançar
DA REPORTAGEM

O Cuiabá inicia sua tra-
jetória na Copa do Brasil 2021 
nesta terça-feira (16), às 18h15, 
no Estádio Etelvino Mendon-
ça, em Itabaiana. De acordo 
com o regulamento da com-
petição, a disputa – em jogo 
único – privilegia o visitante, 
que precisa apenas de um 
empate para avançar à se-
gunda fase. Ao mandante só 
resta a vitória.

O confronto seria reali-
zado na Arena Batistão, em 
Aracaju, mas foi movido para 
Itabaiana por conta de um 
processo de revitalização to-
tal do gramado, que tinha 
prazo de liberação de parti-
das, porém, o governador Be-
livaldo Chagas afirmou que a 
praça esportiva não recebe-
rá mais jogos neste mês de 
março.

Vencendo ou empa-
tando, o Cuiabá avança para 
encarar o 4 de Julho/PI, tam-
bém fora de casa (na Arena 
Colorado), em data ainda in-
definida.

ALTO ASTRAL
A moral do Cuiabá anda 

alta nos últimos tempos. Na 
edição passada do torneio 
nacional, entrou diretamente 
na fase oitavas de final (por 
ser o então atual campeão da 
Copa Verde) e surpreendeu 
ao eliminar o Botafogo (vitó-
ria no Engenhão por 1 a 0 e 
empate em casa sem gols). 
Entretanto, nas quartas, 
duas derrotas para o Grêmio 
sepultaram o sonho mato-
-grossense de chegar a uma 
inédita semifinal.

A temporada 2020, con-
cluída este ano, ainda reser-
vou mais um motivo de feli-
cidade ao torcedor. A equipe 
conquistou o inédito acesso à 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro e recolou Mato Gros-
so na elite nacional após 35 

anos. Os bons resultados não 
apagaram a temporada sem 
troféus do Cuiabá, que alcan-
çou muito mais do que pre-
tendia.

No Campeonato Mato-
-grossense 2021, a equipe 
está com 100% de aproveita-
mento. Venceu as três parti-

COPA DO BRASIL. Regulamento da competição indica que mandante precisa vencer para passar de fase

Foto: Lucas uebeL

Foto: assessoria

Foto: ivan storti

Elvis: camisa 10 e o “cara” da bola parada

Lucas Araújo e vários jovens vão estar em grupo que joga 
pela Libertadores 

Equipe empatou nas duas primeiras rodadas e busca vitória

das que disputou e já lidera 
de forma isolada a competi-
ção. 

Além disso, a presença 
na Série A fez a diretoria mo-
vimentar o elenco.

Jogadores conhecidos 
foram contratados, com des-
taque para o goleiro Walter 

(ex-Corinthians), o zaguei-
ro (Walber (ex-Guarani), o 
lateral-esquerdo Uendel (ex-
-Timão e Inter), o volante 
Uillian Correa (ex-Vitória e RB 
Bragantino) e os atacantes 
Jonathan Cafú (ex-São Paulo 
e Corinthians) e Osman (com 
passagens por Luverdense e 

Coritiba). 
Outros atletas impor-

tantes renovaram, como o 
volante Auremir (contrato) e 
o lateral-direito Lucas Ramon 
(empréstimo).

Para o confronto de 
hoje, o treinador interino Luiz 
Fernando Iubel deve ter todo 

o elenco à disposição e a pro-
vável escalação é a mesma 
que iniciou na vitória sobre o 
Operário-VG na última sexta: 
Walter; Lucas Ramon, Wál-
ber, Anderson Conceição e 
Alexandre Melo; Auremir, Ra-
fael Gava e Elvis; Raul, Osman 
e Elton.

GRÊMIO

Renato Gaúcho promove 11 estreias

MATO-GROSSENSE

Luverdense joga em casa para 
conquistar a primeira vitória
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Luverdense e Dom 
Bosco completam a tercei-
ra rodada do Campeonato 
Mato-grossense 2021 nesta 
terça-feira (16), em jogo que 
teve data alterada em virtude 
de o Verdão do Norte estar 
disputando a Copa do Brasil 
– na última quinta, arrancou 
empate em 1 a 1 com o Uber-
lândia, fora de casa, e avan-
çou à segunda fase.

Com dois empates 
nas duas primeiras roda-
das, o LEC quer vencer para 
se manter entre no pelotão 
de cima, que já tem Cuia-
bá disparando (9 pontos) e 
Grêmio Sorriso (7 pontos) no 
encalço. Vencendo o Dom 
Bosco, alcança os mesmos 5 
pontos que Nova Mutum e 

DA REPORTAGEM

A goleada por 6 a 1 en-
caminhou a classificação. Por 
isso, após vencer o Esporti-
vo pelo Gauchão, o Grêmio 
dará um gostinho do que é 
a Libertadores para metade 
do elenco relacionado para 
o jogo de volta com o Ayacu-
cho, em Quito, no Equador, 
nesta terça. Serão 11 atletas 
que nunca jogaram na com-
petição a integrar o plantel.

O grupo de jovens ga-
nhará, além da oportunida-
de no Equador — o Peru tem 
restrições para receber brasi-
leiros por conta da situação 
do novo coronavírus —, mais 
tempo em campo até os prin-
cipais jogadores voltarem a 
ficar disponíveis. É o momen-
to para conquistar espaço.

A lista de relacionados 
para a viagem tem só Cortez, 
Thaciano e Rodrigues entre 

União Rondonópolis têm na 
competição. Já o Azulão da 
Colina busca desesperada-
mente sair do zero. Com duas 

os jogadores que não foram 
formados no clube. Vários 
são também fruto de capta-
ção no mercado para a base, 
como Ricardinho e Léo Perei-
ra, contratados no ano passa-
do para o sub-20 e transição, 
respectivamente.

Onze jogadores nun-
ca atuaram na Libertadores: 
Adriel, Bitello, Brenno, Ema-
nuel, Felipe, Fernando Hen-
rique, Léo Chú, Léo Pereira, 
Pedro Lucas, Ricardinho e Va-
rela. Outros têm pouquíssima 
experiência na competição. 
“Estão viajando com a minha 
confiança, do presidente, da 
diretoria. É a grande oportu-
nidade deles de nesses próxi-
mos jogos mostrar o porquê 
de vestir a camisa do Grê-
mio”, disse o técnico Renato 
Gaúcho.

Novo titular, Vanderson 
atuou uma vez, na semana 
passada. Ruan jogou 10 mi-

derrotas por 3 a 2, a equipe 
está empatada com Sinop e 
Poconé nas últimas posições 
– só está acima dos rivais no 

critério saldo de gols. A par-
tida será disputada às 15h no 
Estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde.

Foto: asscom DouraDo

nutos distribuídos em dois 
jogos. Autor do segundo gol 
contra o Esportivo, Lucas 
Araújo tem um minuto em 
campo. O Tricolor viajou para 
o Equador recheado de jo-

vens. Pinares ficou fora, mas 
Ferreira volta após cumprir 
suspensão no Gauchão. Re-
nato também ganhou oito 
dias de folga e se reapresenta 
no dia 22.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A ponte de madeira sobre 
o Rio Verde, localizada na MT-
560, em Sorriso, foi totalmente 
interditada para o trânsito on-
tem de manhã (15) pela Coorde-
nação de Proteção e Defesa Ci-
vil (Compdec). De acordo com o 
responsável pela Compdec, Fá-
bio dos Santos, a medida foi to-
mada após ser constatada uma 
avaria com a queda de parte da 
ponte, possivelmente causada 
pelo trânsito de caminhões pe-
sados.

“Estivemos no local e 
diante das condições em que 
está a ponte, optamos pela in-
terdição total da via por ques-
tões de segurança”, acrescenta. 
Inicialmente o local foi interdi-
tado com fitas, mas já foi so-

Ponte de madeira foi interditada ontem pela manhã 

Foto: AssessoriA

licitada a construção de um 
barramento para impedir que 
alguém tente forçar a passa-
gem. A medida visa prevenir o 
desabamento total da travessia, 
que é usada principalmente 
para o tráfego de veículos pe-
sados, como carretas e cami-
nhões e atende também veícu-
los leves. Fábio complementa 
que as rotas alternativas para 
o local são os municípios de 
Lucas do Rio Verde ou Ipiranga 
do Norte. Uma equipe da Se-
cretaria de Transportes já está 
em deslocamento para o local. 
O secretário-adjunto de Trans-
portes, Emerson Farias, pontua 
que não há previsão para o tér-
mino dos trabalhos e reabertu-
ra da via. “Precisamos verificar 
in loco como está o restante da 
estrutura. Mas vamos iniciar a 
recuperação ainda hoje”, frisa.

Procura por bicicletas cresceu 
significativamente na pandemia
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

A procura de bicicletas 
para a prática de esportes 
ou trilhas cresceu de forma 
“absurda”, avalia o empre-
sário Fábio Figueiredo, pro-
prietário de uma bicicletaria 
em Cuiabá. Ele acredita que 
a procura tem aumentado 
porque o ciclismo promove 
uma melhor segurança em 
relação ao novo coronavírus.

“Na verdade, já era um 
mercado que vinha em cres-
cimento, mas eu acredito que 
pela questão de saúde o pes-
soal vinha procurando mui-
to. Quando veio a pandemia, 
isso explodiu. Hoje as fábricas 
não conseguem atender a 
gente com o estoque. As bici-
cletas chegam nas lojas e vão 
embora. Não param. Desde 
que começou a pandemia, a 
procura se tornou absurda”.

O empresário acredita 
que o aumento da procura 
por bicicletas tem motivação 
pelo fato de que o ciclismo é 
um esporte individual e se-
guro durante a pandemia do 
novo coronavírus, contribuin-
do para aqueles que procu-
ram fazer exercícios físicos 
com segurança durante este 
período. Ele cita que algumas 
pessoas alegam preferir as 
bicicletas do que enfrentar 
as academias.

“Acaba que você tem 
um distanciamento. Dificil-
mente tem um ao lado do 
outro. Por isso que está tendo 
muito essa procura porque 
hoje o pessoal está evitando 
academia, que é um lugar fe-
chado. Com a bicicleta, você 

vai a lugares abertos”, exem-
plifica. Fábio abriu sua em-
presa poucos meses antes da 
pandemia do novo coronaví-
rus chegar em Mato Grosso. 
Por este motivo, ele acredita 
que não tenha sofrido com 
lockdowns e fechamentos, 
principalmente pelo fato de 
que a empresa investiu em 
um sistema de vendas onli-
ne, o que trouxe um bom lu-
cro para sua empresa e uma 
certa segurança nos primei-
ros meses mais restritivos ao 
comércio.

“Quando fechou aqui, 
a gente já estava faturando 
muito. Isso para a gente foi 
um ponto positivo. A pan-
demia nos empurrou para a 
frente”, conta. Os modelos 
procurados são os mais varia-
dos possíveis, podendo che-
gar na faixa de R$ 70 mil.

O maior problema que 
tem enfrentado ultima-
mente é a falta de estoque. 
Alguns modelos são quase 
impossíveis de achar porque 
a procura foi alta demais e 
algumas fábricas não conse-
guiram lidar com a demanda. 
Fábio acredita que a situação 
deve se normalizar apenas 
em 2022.

 “[Isso] prejudica tanto 
o lojista como o consumidor. 
Hoje, um cliente vem na mi-
nha loja e não acha, mas em 
outra tem. Porém, está che-
gando em um momento que 
a maioria não tem. Isso está 
desacelerando um pouco o 
crescimento do seguimento”, 
expõe. “Só no ano que vem. 
Nesse ano não acredito que 
normalize [o estoque]”, acre-
dita.

Foto:DiVULGAÇÃo

A procura de bicicletas para a prática de esportes ou trilhas cresceu de forma “absurda”

DIZ EMPRESÁRIO. Aumento se deu pelo ciclismo ser um esporte individual e seguro

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso (TJMT) 
declarou inconstitucionais 
duas leis aprovadas pela 
Câmara de Sinop, na últi-
ma legislatura, e sanciona-
das pela ex-prefeita Rosana 
Martinelli. A ação de incons-
titucionalidade foi movida 
pela Procuradoria Geral de 
Justiça, após um pedido 
feito pela União das Entida-
des de Sinop (Unesin), pela 
Associação das Empresas 
Loteadoras de Sinop (Ae-
los) e Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da 19ª 
Região (Creci).

As duas leis comple-
mentares, 177 e 178, de 2019, 
versaram sobre a criação 
da Zona Urbana Específi-
ca para Regularização das 
Chácaras de Recreio (ZUE-
CR) e regularizaram mais de 

DA REPORTAGEM

A Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Maria 
Vindilina II, em Sinop, passou 
a atender exclusivamente os 
casos de Covid-19. O funcio-
namento é 24 horas e subs-
titui os atendimentos ante-
riormente prestados na área 
lateral da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) André 
Maggi. São equipes com-
postas por médicos, enfer-
meiros e técnicos atendendo 
no local, onde foi montando 
também espaço para sorote-

Ação foi movida após pedido de entidades 

SINOP

TJMT declara inconstitucionais
leis que regularizam chácaras

SORRISO

Defesa Civil interdita ponte
sobre o Rio Verde na MT-560

SINOP

UBS Maria Vindilina II agora 
atende 24 horas casos de Covid

Foto: DiVULGAÇÃo

rapia de casos suspeitos ou 
confirmados da doença. “Ao 
paciente que for necessário 
passar por soroterapia, aqui 
nós temos de 8 a 10 cadeiras 
para fazer esse procedimen-
to. Os pacientes mais graves, 
nós estamos com ambulân-
cia a disposição para poder 
encaminhar ele para a UPA”, 
explicou o secretário de Saú-
de, Valério Gobbato. Com 
essa alteração, a UPA passa a 
ser utilizada especificamente 
para os casos de internação 
na recém aberta Ala Covid. “O 
paciente com suspeita de Co-

3 mil hectares de loteamen-
tos de chácaras. Segundo a 
PGJ, os projetos implemen-
taram “graves mudanças no 
meio ambiente urbano, de 
forma arbitrária e aleatória, 
sem a realização de estudo 
técnico, sem a participação 
popular, colidindo frontal-
mente com o que dispõe a 
Constituição do Estado de 
Mato Grosso”.

Ainda durante a trami-
tação dos projetos, as enti-
dades manifestaram con-
trariedade à proposta, pois, 
argumentavam que apenas 
3% dos imóveis possuíam al-
gum tipo núcleo urbano. As 
entidades também afirma-
vam que a sanção das leis 
iria criar um passivo de R$ 
595 milhões para o municí-
pio, que seria obrigado, no 
futuro, a investir em infraes-
trutura nesses loteamentos.

Seria necessário um 
estudo com definição de 

todas as áreas que precisa-
vam de regularização, pois 
nos projetos foram deixadas 
de fora áreas importantes 
como Chácaras São Lucas, 

Boa Vista e Boa Esperan-
ça, São Cristóvão 1 e 2, Ma-
ria Carolina 1, 2 e 3, Cavalão, 
Planalto, Tapajós, Shalon e 
Comunidade Vitória.

vid não deve procurar a UPA. 
A porta de entrada está aqui 
no Maria Vindilina. Escolhe-
mos essa unidade justamen-
te pela proximidade com a 
UPA. O paciente vem para cá, 
é feito o primeiro atendimen-
to e, se necessário, será en-
caminhado para a Ala Covid, 
que funciona anexo a UPA, 
mas com entrada e equipe 
totalmente separadas das 
pessoas vítimas de acidentes 
ou outros agravos”, destacou.

Para os atendimentos 
de rotina, os moradores da 
região podem se direcionar 

a unidade do Maria Vindilina 
I, que fica distante cerca de 
500 metros da agora unidade 
de referência Covid. À noite, 
aos fins de semana e feria-
dos, a Upinha, que está fun-
cionando temporariamente 
na UBS Ibirapuera, também é 
ponto de referência nos aten-
dimentos dos pacientes que 
apresentam sintomas gripais. 
Já de segunda à sexta, a Uni-
dade Covid Primaveras man-
tém atendimentos médicos e 
de coletas de exames labora-
toriais das 7h às 19h, sem in-
tervalos.
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Animais das forças de segurança de MT
propiciam integração com a sociedade

    
DA REPORTAGEM

Seja no combate ao 
tráfico de drogas na fron-
teira de Mato Grosso com 
a Bolívia, nas ruas de Cuia-
bá e Várzea Grande no 
policiamento rotineiro, 
nas unidades penais do 
estado ou até mesmo em 
buscas como no desastre 
de Brumadinho/MG, os 
animais reforçam a atua-
ção da Segurança Pública, 
além de gerar uma maior 
aproximação entre as ins-
tituições e a sociedade 
pela sua docilidade e pela 
segurança que eles pas-
sam à maioria das pesso-
as.

Exemplo disso, é o 
Regimento de Policia-
mento Montado da Polí-
cia Militar de Mato Grosso 
(RPMon) ou simplesmente 
a Cavalaria da PMMT. Com 
um total de 60 animais, a 
unidade é utilizada princi-
palmente no policiamento 
ostensivo, em locais com 
grande concentração de 
pessoas ou até mesmo em 
ocasiões especiais, como é 
o caso de operações, rein-
tegrações de posse, gran-
des eventos ou manifesta-
ções.

Apesar de estar lo-
calizada em Cuiabá, mais 
precisamente no Parque 
de Exposições da Acrimat, 
a Cavalaria atende todo 
o estado de Mato Gros-
so. Nova Mutum também 
conta com um Esquadrão 
Independente de Policia-
mento Montado.

Mesmo com a pande-
mia e, consequentemen-
te, a suspensão de gran-
des eventos, o trabalho da 
Cavalaria não ficou preju-

dicado, segundo o coman-
dante do regimento, te-
nente-coronel PM Walmir 
Barros Rocha. No entanto, 
os projetos sociais dispo-
nibilizados pela unidade 
é que tiveram que se ade-
quar às restrições neces-
sárias.

E ainda de acordo 
com o militar, justamente 
estes projetos ofertados é 
que são a chave para uma 
maior aproximação entre 
a Polícia Militar e o cida-
dão. Atualmente, a unida-
de conta com a Escola de 
Equitação, que além de 
promover a atividade es-
portiva, também aproxi-
ma os alunos – entre eles 
crianças especiais, idosos, 
população de baixa renda 
– tornando a polícia ainda 
mais comunitária.

“O cavalo proporcio-
na a simpatia e a aproxi-
mação social de famílias e 
de crianças, fortalecendo 
os vínculos que são es-
senciais para a Polícia Mi-
litar e para essa filosofia 
de Polícia Comunitária”, 
destacou tenente-coronel 
Rocha.

FRONTEIRA
No combate aos cri-

mes transfronteiriços, um 
total de 10 cães atualmen-
te reforçam o trabalho do 
Grupo Especial de Segu-
rança na Fronteira (Ge-
fron), da Delegacia Espe-
cial de Fronteira (Defron) e 
de outras forças de segu-
rança da região de frontei-
ra do Brasil com a Bolívia.

O Canil Integrado de 
Fronteira (Canilfron), loca-
lizado em Cáceres, tem 10 
animais, sendo que 3 qua-
se “aposentando”, com 

Animais trabalham em conjunto com as forças de segurança

REFORÇO ANIMAL. Cavalaria da PM, Canilfron e canis dos Bombeiros possuem animais em trabalho conjunto
Foto: Christiano antonuCCi

alguns anos de trabalho 
conjunto com os operado-
res de fronteira. Os outros 
sete se revezam na atua-
ção de combate ao tráfi-
co de drogas por meio da 
busca de entorpecentes, 
captura de criminosos e 
resgate de vítimas.

Para tais atividades, 
todos os cães são treina-
dos e muito bem cuidados 
por uma equipe compos-
ta por médico veterinário 
e operadores cinotécni-
cos, entre eles policiais 
militares, policiais civis e 
bombeiros. Os cuidados 
com os cães vão desde a 

alimentação, bem-estar e 
controle sanitário neces-
sários para qualquer canil.

Os cães do Canilfron 
são treinados para farejar 
grandes áreas como pro-
priedades rurais, residen-
ciais, presídios e até mes-
mo aeronaves e interior de 
veículos.

UNIDADES
PENAIS
No Sistema Peniten-

ciário, os cães também 
fazem a diferença no tra-
balho cotidiano da Polícia 
Penal. Atualmente, o sis-
tema possui alguns canis 

nas unidades de Cáceres, 
Rondonópolis e Barra do 
Bugres. Além disso, o Se-
tor de Operações Especia-
lizadas (SOE) também tem 
um canil que hoje conta 
com quatro operadores 
cinotécnicos e dois cães 
pastores-belgas-malinois, 
conhecidos como Furya e 
Irys. O canil está localiza-
do temporariamente no 
Complexo Penitenciário 
Ahmenon Lemos Dantas, 
em Várzea Grande.

Outro canil de des-
taque do sistema é o da 
Penitenciária da Mata 
Grande, localizada em 

Rondonópolis. Glock, Mar-
gô, Athena, Drago e Stark 
são os cinco cães respon-
sáveis pela guarda notur-
na da muralha e pela re-
vista de todos os materiais 
que entram dentro da 
unidade, além das revistas 
gerais que ocorrem dentro 
das celas dos presos.

A novidade é a aqui-
sição de um cão da raça 
beagle, de pequeno porte, 
que está sendo treinado 
para atuar em locais onde 
há pouco espaço, como é 
o caso do interior de veí-
culos, embaixo das camas 
dos recuperandos, etc.


