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O Nova Mutum entra em campo nes-
ta quarta (17) para um compromisso 
histórico. Pela primeira vez em sua 
curta história profissional, partici-
pará de uma competição nacional. 
Às 15h30, o time que se profissiona-
lizou há apenas dois anos enfren-
tará o Tombense-MG pela primeira 
fase da Copa do Brasil, em casa. A 
equipe precisa vencer para avançar 
à segunda fase.               Página   -6

Nova Mutum
se prepara
para estreia
na Copa BR

Divulgação

assessoria

PECUÁRIA

Redução no
número de
animais
abatidos

Em fevereiro, a diferença 
entre o preço médio recebido 
no atacado pelos frigoríficos 
de Mato Grosso e o valor pago 
pela indústria ao pecuarista foi 
de -1,44%, ou seja, a indústria 
atuou com margens negativas 
no mês. Os dados são do Imea 
e mostram um cenário que não 
ocorria desde abril de 2011.

      Página - 4

Divulgação

SALÁRIO DOS PROFESSORES

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, informou que a Casa de Leis 
ingressou na Justiça com Embargos de Declaração em favor dos professores da rede pública, vi-
sando evitar que os profissionais sofram perdas salariais referente ao ano de 2018.            Página -3

Divulgação

ASSEMBLEIA RECORRE À JUSTIÇA

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu suspender a lei 
que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim/PA, e os processos relacionados à 
concessão da ferrovia EF-170, a Ferrogrão, projeto com 933 km de extensão que deve ligar 
Sinop a Miritituba/PA. A ação foi proposta pelo PSOL.           Página -7

Ministro do STF suspende redução
de parque para obra da Ferrogrão



Antes de serem os ‘impávidos e infalíveis’ 
investigadores de atos de improbidade e 
corrupção, os procuradores/ou promotores 
devem explicações à sociedade

  

Nos termos da Constituição da Repú-
blicA denúncia que cobriu Mato Grosso 
nesta semana a respeito da revelação 
de que o Ministério Público do Estado, 
o conhecido MPE tenha atuado “politi-
ca e partidariamente” como o temido 
e poderoso B-29, o Enola Gay, bombar-
deiro que lançou a bomba atômica so-
bre Hiroshima (Japão) em 1945, merece 
apuração, conclusão e punição efetivas 
das autoridades – não do próprio MPE, 
que ora é parte interessada e não deve 
investigar. 

Afi nal, os promotores são integrantes 
do poder, fi nanciados com salários que 
saem dos bolsos da sociedade. Dessa 
forma, pela busca de graus de credibili-
dade, não podem pairar dúvidas de que 
agem a serviço de grupelhos, e não a 
serviço do contribuinte.

A suspeitas [ainda suspeitas] são as 
de que os delegados Flávio Stringueta 
e Juliana Chiquito Palhares, titulares de 
especializadas contra o crime organi-
zado, teriam sido levados, a mando do 
próprio governo estadual e do MPE, a 
encetar diversas operações de cunho 
discutível, mas com forte teor de estra-
tégia eleitoral, no ano passado.

A serviço de seus próprios interesses 
e percorrendo caminhos eleitorais, di-
versas operações foram feitas, é verda-
de, sob a égide, estardalhaço e barulho 
da mídia, com intuito ímpar de arranhar 
a imagem de gestores ligados ao então 
prefeito-candidato Emanuel Pinheiro, 
que concorria à reeleição à época. É 
só buscar no Google ou YouTube. Está 
tudo registrado.

Que as autoridades, não o MPE al-
gumas vezes citado pelas interferências 
político-partidárias, descubram o que 

aconteceu e o que está acontecendo. 
Antes de serem os ‘impávidos e infalíveis’ 
investigadores de atos de improbidade e 
corrupção, os procuradores/ou promoto-
res devem explicações à sociedade.

Pelo envolvimento eventual, pelo fi to 
de produzirem fatos contra inocentes, 
por operações partidárias e eleitorais, e 
pelo respeito que insculpe a Constitui-
ção.

Em meio à campanha eleitoral do ano 
passado, diversas operações foram feitas 
sob ordens dos delegados, com desta-
que a ações contra secretarias munici-
pais de Assistência Social, Procuradoria e 
Educação, exatamente as que têm enor-
me visibilidade pública e por isso quais-
quer notícias negativas deslizam como 
cobras ou se espalham como rastilho de 
pólvora, em alta velocidade, com efeitos 
devastadores, mesmo que os agentes 
“investigados” nem devam, nem temam.

Agora a artilharia e ódio voltaram-se 
contra os delegados que agiram, mes-
mo de forma duvidosa no que tange a 
necessidade de defl agrações de opera-
ções, em favor do MP e do governo. Não 
faz sentido se lançar contra “adversários 
políticos” como se marginais fossem, 
sem provas, sem porquês.

O que prediz a constituição é que se 
investigue e puna responsáveis. Na lei, 
porém, não há sequer um dispositivo 
que dê cobertura para que as institui-
ções sejam usadas para o infeliz propó-
sito de esbagaçar ou moer moralmen-
te adversários partidários. É urgente ir 
à fundo, de forma independente, sob o 
compromisso de não deixar dúvidas.

JORGE MACIEL É JORNALISTA EM 
CUIABÁ

Delegados, procuradores, institui-
ções: a que servem?

Trocando algo bom
eu não me baseio apenas na fi cha téc-
nica do dispositivo, dedicando, também, 
um tempo expressivo a pesquisar a sa-
tisfação dos usuários e avaliações de 

quem trabalha na área.
Outro ponto impor-

tante, que não deixo de 
levar em consideração, é 
a facilidade de se conse-
guir peças (ou ao menos 
a possibilidade de se 
conseguir sem grandes 
difi culdades) e o custo de 
manutenção caso alguma 
intervenção seja neces-

sária.
Com tudo isso em vista, espero ter 

feito uma boa escolha. Totalmente satis-
feito é impossível fi car, especialmente 
para quem conhece muito bem esses 
aparelhos faz uso dos mesmos como 
ferramenta para centralizar o maior nú-
mero possível de funções e atividades, 
mas espero não me decepcionar.

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!

A cada troca de celular procuro buscar mais detalhes, especifi -
cações e informações que possam dar solidez à minha escolha. 
Como uso o aparelho de forma intensa a compra acertada faz 
muita diferença em meu dia a dia. Um aparelho “meia boca”, 
seguramente, não seria uma boa opção. Escolher bem é funda-
mental para comprar algo que realmente vale a pena sem gastar 
muito. 

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, que recebi 
elogios sobre a qualidade da câmera do 
meu celular e que a pessoa se interes-
sou em comprar por esse motivo. Sei 
que pode soar estra-
nho eu vender algo 
que tenha muita qua-
lidade, afi nal, se é tão 
bom, o que justifi ca-
ria a troca?

O raciocínio é bas-
tante lógico e não 
deixa de estar corre-
to. Uma série de fato-
res, porém, envolvem 
a decisão, entre eles a própria qualida-
de. Difícil entender? Então vamos lá: 
estou comprando (aliás, já comprei) um 
celular de qualidade superior, no que 
diz respeito ao conjunto da obra. O novo 
dispositivo não perde em nenhum que-
sito para o atual, além, é claro, de ter seu 
sensor de câmera principal da marca 
Sony, o que, em linhas gerais, signifi ca 
mais qualidade nos registros.

Na maioria das vezes, porém, não uti-
lizo a câmera principal, fazendo uso da 
câmera frontal para gravar a maioria dos 
meus vídeos, fazer lives e participar de 
eventos online. No novo dispositivo tal 
câmera também tem qualidade superior 
em comparação com meu celular atual.

Em outras palavras: a troca tem tudo 
para dar certo. Pode acontecer de ser 
tudo diferente do que eu espero? Pode. 
Mas para evitar esse tipo de problema 

JORGE MACIEL

A edição passada do Diário do Estado MT foi 
a 500ª desde que iniciamos lá no dia 1º de março 
de 2019. Essa marca é importante, mas não temos 
muitos motivos para comemorar.

Os veículos de comunicação impressos têm, 
sim, seu valor. Não apenas histórico, mas tam-
bém porque fazem parte do dia a dia de muita 
gente que tem o prazer em apalpar a notícia com 
as próprias mãos. E mesmo o advento da inter-
net, a migração (parcial ou total) de vários veícu-
los para as plataformas online e o surgimento de 
sites não fez os saudosos deixarem de lado o bom 
e velho papel jornal.

Foi num contexto de mudança que nasceu o 
DEMT. Situado em Sinop, nossa proposta era am-
pliar os horizontes para além da região Norte do 
estado. Hoje, todo o Mato Grosso é noticiado.

Quando completávamos um ano, veio a pan-
demia. O jornal estava cético quanto a uma disse-
minação em território nacional. Afi nal, seria a Co-
vid-19 (que ainda não era chamada assim) apenas 
mais uma enfermidade a atingir o oriente, como 
foi com a gripe de 2003? Bom, quando o país per-
cebeu, já era tarde. A nós, enquanto mídia, só res-
tava auxiliar.

Por isso, mais do que meramente informar 
o aumento no número de casos e de óbitos, pre-
ferimos a orientação. A educação. A educomu-
nicação é imprescindível em momentos como 
esse. Desde o uso correto das máscaras até o es-
clarecimento sobre o que é verdade ou mentira 
quanto à utilização de certos medicamentos para 
combater o novo coronavírus, nossa preocupação 
sempre foi alertas e ao mesmo tempo confortar o 
cidadão mais assustado e temeroso.

Chegamos à edição 500. Vamos dobrar, tri-
plicar nossa contagem. Vamos continuar sempre 
buscando o diferencial, a notícia que importa, o 
que vale a pena para você e seu bairro, sua cida-
de e seu estado. O que acontece no país e refl ete 
aqui em Mato Grosso.

Somos um estado privilegiado por inúmeros 
fatores. Com certas carências, é claro, mas feito 
de gente que luta e que desbrava. O Diário do Es-
tado é assim, um impresso que vive em função 
da notícia, e nos sentimos extremamente privile-
giados em fazer parte da sua rotina. A nós, obri-
gado por todo esse tempo.

Editorial

Mais de 500 momentos

REMANEJADA

A servidora da Câmara de Cuiabá, Bárba-
ra Helena de Noronha Pinheiro, cunhada do 
prefeito Emanuel, passará a responder pela 
Secretaria de Gestão de Pessoal da Casa. Até 
então, Bárbara era secretária de Gestão Orça-
mentária e Financeira no Legislativo cuia-
bano. A exoneração e imediata nomeação da 
servidora, assinadas pelo presidente da Casa, 
Juca do Guaraná (MDB), foram publicadas no 
Diário Ofi cial.

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!

POR UM MÊS

A infl uenciadora digital Maysa Leão (Cidada-
nia) irá assumir, por 30 dias, uma cadeira na Câ-
mara de Cuiabá. Ela entra no lugar do colega de 
partido, vereador Diego Guimarães, que vai tirar 
30 dias de licença médica para realizar uma ci-
rurgia ortopédica. Maysa recebeu 1.520 votos na 
última eleição e garantiu a suplência – estreante 
no cargo público. Em tempo: Com a entrada da 
infl uencer, Cuiabá passa a ter três mulheres na 
Câmara. Além dela, integram a Casa as vereado-
ras Edna Sampaio (PT) e Michelly Alencar (DEM).

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

Vamos continuar sempre buscando o dife-
rencial, a notícia que importa, o que vale a pena 
para você e seu bairro, sua cidade e seu estado. O 
que acontece no país e refl ete aqui em Mato Gros-
so

“ “ Antônio Ribeiro, 64 anos, irmão do prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel 
Vaz, morreu em decorrência da Covid-19, em Curitiba/PR, no último domingo 
(14). Ele fi cou cinco dias internado, mas não resistiu à doença. O prefeito comu-
nicou o falecimento do irmão (à dir. na foto) em suas redes sociais. “Comunico 
a todos, o falecimento do meu irmão Antoninho, ocorrido ontem, em Curitiba. 
Ele tinha 64 anos de idade e estava há cinco dias internado para tratamento 
da Covid”, escreveu. O chefe do Executivo municipal ainda informou que viu o 
irmão pela última vez em fevereiro, quando ele visitou a família em Lucas do Rio 
Verde. Ele ainda reforçou os cuidados e as normas de biossegurança.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Mauro Mendes amplia medidas 
restritivas até 4 de abril
DA REPORTAGEM

Na manhã de ontem o 
Governo do Estado anunciou 
que está mantendo as restri-
ções de circulação noturna 
com o objetivo de conter os 
avanços do coronavírus no 
estado.

A decisão foi publicada 
também no dia de ontem 
(16) no Diário Oficial e vale 
até o dia 4 de abril. 

De acordo com o Exe-
cutivo, foi uma decisão ne-
cessária já que Mato Grosso 
registra um alto índice de 
contaminação e de ocupa-
ção de UTI´s.

Segundo dados apre-
sentados pela Secretaria de 
Estado de Saúde no mo-
mento há 80 pessoas na 
fila de espera por um leito 
de UTI. “Precisamos conter 
a circulação do vírus, é uma 
questão de salvar vidas. O 
Governo está fazendo tudo 
que está ao seu alcance para 
abrir mais leitos de UTIs, um 
esforço de todos os servi-
dores, porque precisamos 
oferecer tratamento para 
quem necessita. Mas, se não 
houver colaboração de cada 
um para usar máscara e não 
aglomerar, não teremos con-
dições para atender a todos. 
E isso é o que nos preocupa 
nesse momento”, destacou o 
governador Mauro Mendes.

As regras continuam 

valendo para os 141 muni-
cípios mato-grossenses e o 
principal destaque é a proi-
bição de todas as atividades 
econômicas das 19h às 5h 
de segunda _a sexta-feira. 
Aos sábados e domingos, 
a proibição continua após 
o meio-dia. A exceção fica 
por conta das farmácias, im-
prensa, hospedagem, servi-
ços de guincho, segurança 
e vigilância privada, serviços 
de saúde, funerárias, postos 
de gasolina (exceto conve-
niências), indústrias, trans-
porte de alimentos e grãos, e 
serviços de manutenção de 
atividades essenciais, como 
água, energia, telefone e co-
leta de lixo. 

Os Supermercados po-
derão funcionar nos sábados 
das 5h às 19h. Aos domingos 
até o meio-dia. Restaurantes, 
inclusive os localizados em 
shoppings, poderão atender 
nos sábados e domingos até 
às 14h. 

Os serviços de entrega 
por delivery seguem auto-
rizados até às 23h. O trans-
porte coletivo e congêneres 
(Uber, 99, etc) podem funcio-
nar normalmente. 

O Governo de Mato 
Grosso prevê a abertura de 
34 leitos de Terapia Intensi-
va para o tratamento da Co-
vid-19 nesta semana. 

As novas vagas estarão 
localizadas em cinco mu-

PRORROGOU. Por conta de superlotação de UTI´s, governo decide manter restrição de circulação noturna
Foto: tchélo Figueiredo

Ficam mantidas as normas de restrição de horários em Mt 

Haverá aumento no número de testagens contra covid-19

Ari Lafin sancionou lei: aquisição de vacinas 
Max Russi disse que a assembleia ingressou na Justiça 

contra ação 

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: Fablicio rodrigues

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Uma parceria entre Pre-
feitura de Sinop e a UFMT 
deve proporcionar, em breve, 
a realização de até 150 exames 
diários, do tipo RT-PCR, para 
identificação da Covid-19, di-
retamente de uma estrutura 
a ser montada na Unidade 
Básica de Saúde Paraíso que, 
atualmente, é um dos pontos 
de referência para coleta de 
materiais que são encami-
nhados para análise.

As coletas realizadas nas 
unidades de saúde do mu-
nicípio deste tipo de exame, 
feitas por swabs (cotones) de 
nasofaringe (nariz) são, atual-
mente, enviadas para análise 
em Cuiabá e conforme o se-
cretário de Saúde, Valério Go-
bbato, a parceria tende a agi-
lizar os resultados. “A parceria 
é muito importante porque 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, assinou no último dia 11 a 
Lei n.º 3.098 que ratifica o pro-
tocolo de intenções firmado 
entre mais de 1,7 mil municípios 
brasileiros para a aquisição de 
vacinas contra a Covid-19. Além 
das vacinas, o Consórcio visa a 
aquisição de insumos, medi-
camentos e equipamentos na 
área da saúde.

O gestor da pasta de Saú-
de e Saneamento de Sorriso, 
Luís Fábio Marchioro, pontua 
que a decisão da Frente Nacio-
nal de Prefeitos para a forma-
ção do Consórcio se baseou na 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que referendou 
por unanimidade a decisão 
da Ação Direta de Descum-
primento de Preceito Funda-
mental (ADPF nº 770), ajuizada 

vamos conseguir desafogar 
a nossa rede. A universidade 
vai estar disponibilizando em 
torno de 150 exames/dia, com 
uma agilidade no resultado 
e com isso a gente consegue 
dar um melhor atendimento 
para os pacientes”, destacou.

A princípio, a equipe da 
universidade utilizará pelo 
menos três salas da UBS para 
montar os equipamentos de 
análises e desenvolver sua 
rotina de trabalho. Na última 
terça-feira (09), o secretário 
e a equipe de profissionais 
da UFMT visitaram a unidade 
para avaliar a estrutura e as 
adaptações que serão neces-
sárias. O vereador professor 
Mário (POD) também acom-
panhou a visita. 

Este trabalho já esta-
va sendo desenvolvido pela 
universidade, no entanto, em 
menor escala, registrando a 
média diária de 30 exames. 

pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), definindo que os 
municípios brasileiros também 
possuem competência consti-
tucional para aquisição e forne-
cimento de vacinas nos casos 
de descumprimento do Plano 
Nacional de Imunização pelo 
Governo Federal e/ou por insu-
ficiência de doses para imuni-
zação da população brasileira.

“Apesar do repasse de do-
ses por parte do Ministério da 
Saúde ser realizado, estamos 
passando pela insuficiência de 
doses, então, todo esforço nes-
se sentido é válido e, devido a 
isso o município de Sorriso ade-
riu ao Consórcio”, explica Mar-
chioro. 

Até o momento, a iniciati-
va conta a manifestação de in-
teresse de mais de 1,7 mil muni-
cípios – o que abrange mais de 
125 milhões de brasileiros.

SINOP

Parceria Prefeitura e UFMt
ampliará número de testagens

SORRISO

Lafin sanciona lei aderindo a 
consórcio para adquirir vacinas

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi (PSB), informou 
que a Casa de Leis ingressou 
na Justiça com Embargos de 
Declaração em favor dos pro-
fessores da rede pública, vi-
sando evitar que os profissio-
nais sofram perdas salariais 
referente ao ano de 2018.

A ação diz respeito à Lei 
510/2013, que trata do reajus-
te anual da inflação mais re-
composição, visando garan-
tir o aumento real de 100%, 
nos salários dos profissionais 
da Educação, em um período 
de 10 anos. Iniciado em 2014, 
a política deveria ser cumpri-
da pelo Estado até 2024.

“A Assembleia enten-
deu a necessidade e atendeu 
o pedido do Sindicado dos 
trabalhadores no Ensino Pú-
blico de Mato Grosso (Sintep) 
e embargos de declaração 
foi peticionado com vistas a 
assegurar que os professo-
res não sejam prejudicados. 
Uma decisão foi favorável até 
o ano de 2017, que entendeu 
o reparo legal, no entanto, 

não contempla o ano sub-
sequente. Então, se não en-
trarmos com o recurso, os 
professores correm o risco de 
ter uma redução em seus sa-
lários. A Assembleia está em-
penhada em resolver essa 
situação. É um pedido dos 24 
deputados”, salientou Russi.

O presidente do Sintep, 
Valdeir Pereira, considera im-
portante recorrer da decisão 
que julgou inconstitucional 
a Lei 510/2013 e agradeceu 
a iniciativa do Poder Legis-
lativo estadual que saiu em 
defesa dos professores. “A lei 
510 é uma lei legal e garante 
a valorização dos trabalhado-
res e trabalhadoras da edu-
cação. Agradeço a Assem-
bleia Legislativa em nome 
do seu presidente Max Russi, 
a procuradoria da Casa por 
ter atendido essa solicitação 
do Sintep”, destacou.

A categoria busca na 
Justiça a correção da defasa-
gem salarial corresponden-
te aos anos de 2018, 2019 e 
2020. Segundo o Sindicato, 
os profissionais da Educação, 
estão entre os menores salá-
rios do estado. 

DEFASAGEM

al recorre à Justiça para 
evitar perda salarial 
dos professores

nicípios do Estado. O incre-
mento integra o pacote de 
ampliação de leitos para o 

enfrentamento da pande-
mia, anunciado na última se-
mana pela gestão estadual. 

O trabalho do Gover-
no faz parte de uma força-
-tarefa, junto aos Poderes e 

municípios, para garantir o 
atendimento à população e 
salvar vidas.

De acordo com a docente do 
curso de farmácia da UFMT e 
uma das coordenadoras do 
projeto, Gisele Facholi, a par-

ceria veio de encontro com a 
necessidade de ampliação de 
espaço e de quantidade de 
testagens por dia.
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Mato Grosso registra redução 
no número de animais abatidos
DA REPORTAGEM

Em fevereiro, a diferença 
entre o preço médio recebido 
no atacado pelos frigoríficos 
de Mato Grosso e o valor pago 
pela indústria ao pecuarista foi 
de -1,44%, ou seja, a indústria 
atuou com margens negativas 
no mês. Os dados são do Ins-
tituto Mato-grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) e 
mostram um cenário que não 
ocorria desde abril de 2011.

Além disso, o primeiro bi-
mestre de 2021 apresentou um 
volume menor de animais aba-
tidos (717,8 mil) do que no pri-
meiro bimestre de 2020 (879,9 
mil) – em uma redução de 18% 
na comparação. O mercado da 
carne bovina no estado experi-
menta ainda algumas incerte-
zas que podem impactar tanto 
no preço da carne como pro-
duto final como do boi gordo. 
A redução de abate tem na di-
minuição no número de fême-
as abatidas seu principal fator. 
No primeiro bimestre de 2020, 
foram terminadas 436,2 mil 
fêmeas, ao passo em que de 
janeiro e fevereiro deste ano o 
número foi de 289,9 mil fême-

as – o que corresponde a uma 
redução de -33%. Essa queda 
é reflexo dos bons preços das 
categorias mais jovens, o que 
tem incentivado a retenção de 
fêmeas para ampliação do re-
banho.

Outro indicador impor-
tante para o mercado da car-
ne bovina de Mato Grosso é a 
exportação. Neste primeiro bi-
mestre, foram comercializadas 
51,4 mil toneladas do produto 
– desempenho -7% abaixo do 
obtido no mesmo período de 
2020 (quando foram vendidas 
55,3 mil toneladas). A receita 
com as exportações também 
está em queda: diminuiu -6% 
em Mato Grosso.

Mesmo assim, Mato 
Grosso se mantém como se-
gundo maior exportador na-
cional, seja em volume como 
em faturamento, segundo da-
dos da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras 
de Carne (Abiec). Essa curva 
descendente segue tendência 
nacional, já que o Brasil tam-
bém experimentou queda de 
-6% nas vendas e de -7% no fa-
turamento no mesmo período 
de análise.

Foto: Wenderson ArAújo

Exportações de carne bovina podem reduzir 

PECUÁRIA. O mercado da carne bovina experimenta incertezas que podem impactar preço da carne e produto final

DA REPORTAGEM

A Minerva Foods, líder 
em exportação de carne bo-
vina na América do Sul e 
uma das maiores empresas 
na produção e comercializa-
ção de carne in natura e seus 
derivados na região, anuncia 
que sua unidade localizada 
em Paranatinga, MT, teve a 
certificação BRCGS Food, 
Grade AA, renovada até janei-
ro/2022. A certificação é ates-
tada pela QIMA/WQS.

Márcia Lopes, Gerente 
Executiva de Qualidade, re-
força que “o reconhecimen-
to é fruto de um trabalho 
consistente e constante para 
garantir os melhores e mais 
seguros processos na produ-
ção da carne bovina, seguin-
do padrões internacionais de 
qualidade e sanitários do ali-
mento. Esse modelo é segui-

DA REPORTAGEM

Os agricultores aprovei-
taram os momentos de tré-
gua das chuvas para avançar 
com a colheita da soja em 
Mato Grosso. Até a última 
sexta, as máquinas tinham 
colhido 80,16% das planta-
ções. Nesta safra, as lavouras 
ocupam mais de 10,3 milhões 
de hectares no estado, área 
recorde.

O percentual colhido é 
inferior à média das última 
cinco safras para o período, 
que é de 96,86% segundo 
o Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea). A diferença é ainda 
maior na comparação com o 
ciclo passado, quando 88,33% 
das lavouras já estavam colhi-
dos.

DA REPORTAGEM

Mais de R$ 2 bilhões! 
Esse é o tamanho estimado 
do prejuízo causado pelo ex-
cesso de chuvas em Sorriso. 
O município é o maior produ-
tor de soja do Brasil. São mais 
de 600 mil hectares cultiva-
dos com a oleaginosa. Nos úl-
timos 45 dias, as chuvas acu-
muladas somaram cerca de 
800 mm, segundo a Defesa 
Civil. O excesso de umidade 
prejudicou a colheita das la-
vouras, comprometeu a qua-
lidade de parte da produção 
e atrasou consideravelmente 
o plantio do milho segunda 
safra. Quase 50% dos milha-
rais foram (ou estão sendo 
cultivados) fora da janela ide-
al.

Os impactos no campo 
levaram a administração mu-
nicipal a decretar situação de 
emergência na quinta passa-
da. 

A medida abre cami-

nho para que o município 
adote ações emergenciais 
sem a necessidade da aber-
tura de processos licitatórios. 
Também é considerada im-
portante para ajudar os pro-
dutores que tiveram perdas 
acentuadas a comprovar o 
problema caso seja necessá-
rio negociar algum contrato 
feito com antecedência, seja 
de financiamento ou de ven-
da da produção.

É um reforço, mas ne-
nhum documento é suficien-
te para aliviar o sentimento 
de perda de quem teve a es-
perança – renovada a cada 
safra – ser inundada pelas 
chuvas contínuas. Como re-
sume o agricultor Silvano Fili-
petto, que preside o Sindicato 
Rural de Sorriso. “A pior coisa 
para um agricultor é perder 
a soja dele depois de pronta, 
depois de tanto trabalho. A 
perda de uma safra é muito 
triste, é humilhante”, conclui 
Filipetto.

Certificação foi renovada até janeiro de 2022 

Trabalhos avançaram na última semana e chegaram a 80% Prejuízo chega a R$ 2 bilhões 

PARANATINGA

Unidade da Minerva Foods tem
certificação BRCGS renovada

SOJA

Agricultores ainda precisam
colher 2 milhões de hectares

SORRISO

‘Perder uma safra depois 
de pronta é triste e
humilhante”, diz produtor

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

do em todas as nossas plan-
tas e processos, e faz parte 
do nosso compromisso junto 
aos consumidores mundo 
afora”. A BRCGS é um proto-
colo projetado para harmoni-
zar os padrões de segurança 
dos alimentos em toda a ca-
deia de fornecimento. Entre 
outros critérios, avalia: com-
promisso da alta administra-
ção e o desenvolvimento de 
uma cultura de segurança do 
produto; riscos significativos 
para produtos e processos, 
para garantir a segurança 
dos produtos com base na 
análise de perigos e pontos 
críticos de controle (HACCP) 
e um plano de segurança dos 
alimentos; condições am-
bientais e operacionais ne-
cessárias para a produção de 
alimentos seguros; sistemas 
de gestão da qualidade para 
a documentação de políticas 

e procedimentos organiza-
cionais e de gestão; requi-
sitos para zonas de risco de 

produção de alto risco, alto 
cuidado e ambiente de alto 
cuidado.
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A E6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabeleci-
da na Avenida das Embaúbas, 1835, sala 07, Setor Comercial 
na Cidade de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 24.736.557/0001-
53, Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a Licença 
de Instalação - LI da Implantação do Loteamento denominado 
de RESIDENCIAL VILLARAS, localizado na MT 140, Chácara 
103, no Bairro de Chácaras Gleba Celeste 3ª Parte, na Zona 
Urbana da Cidade de Sinop/MT, não foi determinado EIA/RIMA.

A E8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabeleci-
da na Avenida das Embaúbas,1835, sala 10, Setor Comercial 
na Cidade de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 30.261.668/0001-
53, Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a Licença 
de Instalação - LI da Implantação do Loteamento denominado 
de CONDOMÍNIO MARANVILLE, localizado na Estrada Adalgi-
sa, Chácara 119/220-A no Bairro de Chácaras Gleba Celeste 3ª 
Parte, na Zona Urbana da Cidade de Sinop/MT, não foi deter-
minado EIA/RIMA.

 LAVADOR PRIMAVERA LTDA ME – CNPJ: 14.219.050/0001-
79, localizado na Rua da Itaúba, n° 150, Distrito de Primavera, 
município de Sorriso/MT, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
- SAMA/Sorriso a Renovação de Licença de Operação (RLO) 
para a atividade de “Serviços de lavagem, lubrificação e poli-
mento de veículos automotores”. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-
6157 – eng.nildo@gmail.com

ECO PISOS PRESTADORA DE SERVICOS E LOCACAO EI-
RELI, CNPJ: 18.866.159/0001-59, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para atividades de Fabricação de artefatos de cimento para uso 
na construção, localizado na Rua Canoas, número 191, Setor 
Industrial, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 12/2021

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 12/2021, cujo objeto 
é a: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais e EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) para uso no Enfrentamento e combate 
ao Novo Coronavírus – COVID 19, tudo em conformidade com as característi-
cas técnicas e quantitativos descritos em Edital.
 Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e altera-
ções posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
Abertura da Sessão no dia 29/03/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) 
no   site www.licitanet.com.br. 
Cópia do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Munici-
pal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, 
no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.
mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites www.
novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br .

Nova Guarita – MT, em 16 de Março  de 2021.
Graciela Schuster
 Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2021

COOPERITA – COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ITANHANGA       CNPJ 12.254.367/0001-10         NIRE 

51400008949

O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produtores 
Rurais de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os cooperados para a 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2021, a ser realizado na Av. Deputado Jose 
Riva, nº 723 – Centro, no município de Itanhangá – MT, no dia 27 de Março do 
ano de 2021, ás 07:30 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados 
votantes, ás 08:30 horas com metade mais um dos cooperados em segunda 
convocação, e as 09:30 horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer 
do Conselho Fiscal do exercício 2020, compreendendo:
 -Relatório da gestão
 -Balanço geral
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho 
Fiscal
-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios. 
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados, se houver.
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.
V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Aptos a votar: 97
Impedidos de votar: 00

Itanhangá – MT, 17 de Março de 2021. 

Anders José Wohl
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL 008/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, através da Pregoeira 
Oficial, torna público a suspensão do Pregão Presencial nº 008/2.021 - Obje-
to CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (EMPRESA) PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR PARA ZONA 
RURAL E URBANA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA XAVANTINA – MT, a presente licitação está SUSPENSA, nos termos do 
parecer exarado pelo Assessor Jurídico do Município sob o nº 039/2021, da-
tado de 16 de março de 2.021, nova data e hora serão oportunamente deter-
minadas para os procedimentos necessários. Os interessados em obter mais 
informações poderão fazê-lo junto ao setor de Licitações, através do telefone 
66-3438-3362, no endereço supracitado, pelo e-mail: licitacao@novaxavantina.
mt.gov.br e/ou pelo sitio https://novaxavantina.mt.gov.br/editais-de-licitacoes.
mailto:compraspmnx@gmail.com

Nova Xavantina – MT, 16 de março de 2.021
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITACÃO DESERTA E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2021.

Processo Licitatório Nº 022/2021. A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que O Processo Licitatório Nº 
022/2021, Pregão Presencial Srp Nº 010/2021 Que Foi Aberto No Dia 16 De 
Março De 2021, Às 09h00min (Horário Local), Foi Declarado Deserto E Terá 
Reabertura Em 31/03/2021 Às 09h00min. O Edital Retificado  E Seus Anexos 
Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos No 
Endereço Situada Na Av. Centro Oeste, Nº 286, Centro Na Cidade De Confresa-
-Mt E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência, De Segunda À 
Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818  Ramal  31  Objeto: Pregão Presencial 
De Registro De Preços Para Aquisição De Gêneros De Padaria, Atendendo As 
Demandas Das Secretarias Do Poder Executivo Municipal, Junto Ao Município 
De Confresa - Mt. Confresa-Mt, 16 De Março De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
 Pregoeira - Portaria nº 017/2021

PREFEIUTURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 022/2021

Processo Licitatorio Nº 068/2021 Objeto: Locação De Um Imovel Para Atender 
O Cras, Creas E Secretaria De Desenvolvimento Social E Trabalho- Gestão. 
Localizado Na Avenida Brasil S/N°120, Lote 16-B (Dezesseis - B) Quadra 04 
(Quatro) Setor Aeroporto De Confresa-Mt.Contratada:  Iaopa Agropecuaria Ltda 
Cpf: 03.624.545/0001-67 End: Av Rondon Pachec, N°1137 Telefone: (34) 3214-
0100 Cidade: Uberlandia-Mg Razzao@Razzao.Com.Br Valor Total Contratado 
R$113.400,00 (Cento E Treze Mil E Quatrocentos Reais). Para O Fornecimento 
Dos Itens   Objeto Desta Dispensa. Fundamento: Artigo 24, Inciso Iv, Da Lei 
8.666/93.   Ratifico Nos Termos Do Artigo 26 Da Lei Federal Nº 8.666/93 A Dis-
pensa De Licitação Nº 022/2021, Em Conformidade Com O Termo De Referên-
cia.   Confresa – Mt, 16 De Março De 2021

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

 

 
 

 
 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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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

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 

 
13º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: LAVANDERIA APOLO LTDA, CNPJ 03.140.308/0001-20, 
no valor de R$ 778,70 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS).  

Tudo com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto o 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MACACOES 
PARA ALA E UTI COVID-19, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de março de 2021. 
 

 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de março de 2021. 
 

 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 009/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
TÉCNICA E GESTÃO, VISANDO A CELERIDADE NOS PROCESSOS DE 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ORGÃOS CONCEDENTES NA 
CAPITAL DO ESTADO - CUIABÁ/MT, EM BENEFÍCIO MATUPÁ/MT”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: R. N. DIAS CONSULTORIA E 
PROJETOS – ME inscrita no CNPJ N° 40.600.695/0001-67 com valor total 
de R$ 64.999,92. 

Matupá – MT, 16 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 016/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 31 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE”. Maiores informações através 
do Edital nº. 034/2021, 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, 16 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 10/2021 

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 MATERIAIS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se 
vencedores os Licitantes: MARIA JOSE DOS REIS NETO – ME INSCRITA 
NO CNPJ: 10.226.940/0001-57 COM VALOR TOTAL DE R$ 158.974,91, 
COMERCIAL LUAR EIRELI – EPP INSCRITA NO CNPJ: 02.545.557/0001-
33 COM O VALOR TOTAL DE R$ 82.318,97, DENTAL HIGIX PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI INSCRITA NO 
CNPJ: 26.240.632/0001-16 COM O VALOR TOTAL DE R$ 1.366,30, FEMAP 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI INSCRITA NO CNPJ: 
22.803.038/0001-35 COM O VALOR TOTAL DE R$ 20.316,20, BIDDEN 
COMERCIAL LTDA INSCRITA NO CNPJ: 36.181.473/0001-80 COM O 
VALOR TOTAL DE R$ 4.780,74, MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS 
LORENÇONE ME INSCRITA NO CNPJ: 17.992.596/0001-56 COM O 
VALOR TOTAL DE R$ 61.166,15, TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA 
DE PAPEIS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 09.644.019/0001-45 COM O 
VALOR TOTAL DE R$ 13.927,06, CF COMERCIO ATACADISTA E 
REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 
INSCRITA NO CNPJ: 37.200.096/0001-41 COM O VALOR TOTAL DE R$ 
125.719,05, ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA – ME INSCRITA NO 
CNPJ: 34.035.241/0001-98 COM O VALOR TOTAL DE R$ 32.716,90, AURO 
INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP INSCRITA NO CNPJ: 37.089.005/0001-42 
COM O VALOR TOTAL DE R$ 25.568,64. 

Matupá – MT, 15 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 16 de Março de 2021.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 003/2021, 
Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 04 de Janeiro 
de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não 
Perecíveis) para atender a Merenda Escolar da rede de Ensino de 
Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Data para cadastro de proposta: a partir das 08:00h do dia 17/03/2021, a 
abertura de propostas será realizada dia 31/03/2021, às 08:00 horas, a 
sessão de disputa, 31/03/2021, às 09h30min, horário de Brasília – DF, 
local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital 
poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba LICITAÇÕES e ainda poderá ser obtido através do e-
mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-2000 
e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021

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

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

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

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

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

a) Licitação n°: 003/2021 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 16/03/2021 
d) Objeto da Licitação: 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, que o integram e complementam, para todos os 
efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto. 

e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ 
QTDE DE 

ITENS VALOR 

671 
ARENA MIX 
COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 
15.337.202/0001-06 13 R$ 307.237,20 

933 
PRODETER MATO 

GROSSO PRODUTOS 
PARA HIGIENIZAÇÃO 

09.089.367/0001-06 07 R$ 332.379,50 

 TOTAL   R$ 639.616,70 
 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, quarta-feira, 16 de março de 2021. 
 
 
 

________________________________________ 
PASCOAL ALBERTON 

PRESIDENTE DO CISVP 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Colider – MT, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 05/04/2021, as 08:00 
horas/minutos (Horário de Mato Grosso), realizar-se-á abertura da 
Tomada de Preço nº 001/2021, a qual tem por objeto a contratação 
de empresa para execução da obra de revitalização e reforma de 
praça no município de Colider/MT. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos 
interessados de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 
17 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na 
Travessa dos Parecis nº 85, Setor Leste, CEP. 78.500-000 - 
Colider-MT. 
 

Colider/MT, em 16 de Março de 2021 
 

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA 
Presidente da CPL 

Publique-se 
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DA REPORTAGEM

Uma polêmica que 
sempre pinta no início das 
temporadas fi cou ainda mais 
viva depois da nova pintura 
da Williams para a tempo-
rada 2021: a longeva home-
nagem prestada a Ayrton 
Senna pela equipe inglesa. 
Afi nal, ela existe mesmo? Ou 
é fake news? Sim, é verdade. 
E já dura 26 anos. Não mudou 
nem mesmo após a aquisi-
ção do tradicional time pelo 
fundo de investimentos Do-
rilton Capital.

Após o acidente fatal 
do tricampeão no GP de San 
Marino de 1994, todos os car-
ros construídos pela equipe 
inglesa passaram a ter, sem 
exceção, o “S” estilizado, sím-
bolo do piloto, estampado 
em seus bicos. 

Uma espécie de dívida 
eterna com o ídolo brasileiro, 
que fez história na McLaren, 
mas só teve a oportunidade 
de guiar pelo time de Gro-
ve em três GPs, além de ter 

FÓRMULA 1

Mesmo com novo dono, 
Williams mantém “S do 
Senna” desde 1995

S do Senna fi ca no lado direito do bico 

estreado em um carro de F1 
pela equipe, em um teste em 
1983.

A Williams diz que a 
homenagem a Senna es-
tar sempre no bico de seus 
carros é uma alusão à deter-
minação do brasileiro, que 
sempre lutou para chegar na 
frente. O único ano diferen-
te foi em 2014, nos 20 anos 
da morte do tricampeão. Na 
ocasião, o FW36, modelo da 
equipe naquela temporada, 
contou com o selo “Ayrton 
Senna Sempre”, logo ofi cial 
do Instituto Ayrton Senna, 
com direito ao rosto do piloto.

“Era muito próximo ao 
Ayrton e o icônico duplo “S” 
tem sido um pilar em nos-
sos carros desde sua morte. 
Este novo logotipo é a nos-
sa maneira de celebrar suas 
conquistas como piloto de 
corridas e também o exce-
lente trabalho de sua funda-
ção que promove atividades 
educacionais no Brasil”, disse 
Frank Williams, fundador da 
Williams.

Nova Mutum se prepara para
estrear na Copa do Brasil
DA REPORTAGEM

O Nova Mutum entra em 
campo nesta quarta-feira (17) 
para um compromisso histó-
rico. Pela primeira vez em sua 
curta história profi ssional, 
participará de uma competi-
ção nacional. Às 15h30, o time 
que se profi ssionalizou há 
apenas dois anos enfrentará 
o Tombense-MG pela primei-
ra fase da Copa do Brasil, no 
Estádio Valdir Doilho Wons.

Será um jogo certamen-
te difícil. Campeões da Série 
D em 2014, os mineiros têm 
alcançado boas campanhas 
nos últimos anos. Em 2020, 
por exemplo, foram vice-
-campeões estaduais, sendo 
superados apenas pelo Atlé-
tico-MG. Mas credenciais de 
um time forte também são 
apresentadas pelo Nova Mu-
tum. Campeão mato-gros-
sense na temporada passada, 
o time do técnico William de 
Mattia carrega consigo um 
feito raro no futebol: há mais 
de um ano não perde. O úl-
timo revés foi no distante 8 
de fevereiro de 2020, quando 
o Azulão foi superado pelo 
Dom Bosco por 2 a 0.

Claro que neste período 
de 12 meses, em pelo menos 
sete deles não houve jogos 
profi ssionais em virtude da 
pandemia do novo corona-
vírus, que paralisou as com-
petições estaduais, sendo 
que o Mato-grossense 2020 
foi retomado apenas em no-
vembro, após parar nas quar-
tas de fi nal em março. Desde 
então, a equipe fez 13 jogos 
ofi ciais. Foram seis vitórias e 
sete empates. A invencibili-

dade começou com empate 
sem gols com o Poconé, vi-
tória sobre o Araguaia por 2 
a 1 e empates com Sinop e 
União Rondonópolis.

Nas quartas de fi nal do 
Estadual, passou pelo Sinop 
com uma vitória e um empa-
te, repetindo a dose contra o 

INVENCIBILIDADE. Azulão está há mais de um ano sem perder e busca vitória para avançar

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Nova Mutum estreia na Copa do Brasil 

Governo mineiro comunicou entrada na fase mais rígida 
de combate à Covid-19 

Técnico Vagner Mancini observa jogadores do Corinthians durante treino 

Luverdense nas semifi nais. 
Na grande decisão, passou 
pelo União com duas vitórias 
de 1 a 0 e se sagrou campeão 
inédito. Na atual temporada, 
fez três jogos pelo Estadual 
2021, conquistando uma vitó-
ria magra sobre o Ação San-
to/Antônio e empatando com 

Luverdense e Grêmio Sorriso.
“Estamos há mais de 

um ano com esta invencibili-
dade. Tudo pelo entendimen-
to tático e da nossa fi losofi a 
de jogo por parte dos nossos 
atletas. Muitos estão comigo 
desde 2019, quando vence-
mos a segunda divisão esta-

dual, e todos que chegam já 
se adaptam rápido à nossa 
maneira de jogar. Conse-
quentemente, trabalhamos 
cada vez mais para manter 
esta invencibilidade e levar 
o Nova Mutum ao topo dos 
campeonatos estaduais e na-
cionais que temos agora para 

disputar”, afi rma o treinador.
Pelo regulamento da 

Copa do Brasil, o empate é fa-
vorável ao visitante. Por isso, 
o NMEC precisa vencer se 
quiser avançar à próxima fase 
do torneio nacional. O adver-
sário seguinte sairá do con-
fronto Caldense/MG e Vasco.

PAULISTÃO SUSPENSO

FPF anuncia que São Bento x
Palmeiras não será mais em BH

COPA DO BRASIL

Corinthians tem reforços para estreia
DA REPORTAGEM

O técnico Vagner Man-
cini terá reforços para mon-
tar o Corinthians para a es-
treia na Copa do Brasil. O 
Timão enfrenta o Salgueiro/
PE, às 20h30 desta quarta 
(17), fora de casa. Três atletas 
foram reintegrados ao elenco 
alvinegro após cumprirem 
quarentena por conta da Co-
vid-19. São eles: Lucas Piton, 
Caique e Xavier. O lateral-
-esquerdo foi o único relacio-
nado para a partida contra o 
Salgueiro.

Além dele, integram a 
lista Fábio Santos, Camacho, 
Ramiro, Cauê, Guilherme Pe-
zão e Raul Gustavo, que já 
tinham voltado a treinar no 
sábado após testarem positi-
vo para coronavírus, mas não 
enfrentaram o São Caetano, 
no domingo. Outro reforço 
para Vagner Mancini é o vo-
lante Cantillo, que teve de 
cumprir suspensão na última 
partida do Paulistão. Por ou-
tro lado, o técnico segue sem 

DA REPORTAGEM

A Federação Paulista de 
Futebol divulgou nesta terça-
-feira que a partida entre São 
Bento e Palmeiras não mais 
será disputada no Estádio 
Independência, em Belo Ho-
rizonte. Agora, resta a defi ni-
ção da nova data e do novo 
local. Inicialmente marcada 
para hoje (17), às 18h, no es-
tádio Walter Ribeiro, em So-
rocaba, a partida válida pela 
terceira rodada do Campe-
onato Paulista foi transferi-
da para Belo Horizonte, em 
virtude de fase mais restrita 
no estado de São Paulo por 
conta da disseminação da 
Covid-19.

Nesta terça, porém, 

poder contar com os atacan-
tes Gustavo e Léo Natel, que 
se recuperam de lesões. As-
sim, uma provável escalação 
alvinegra é: Cássio; Fagner, 

tudo mudou. O governo de 
Minas Gerais anunciou a proi-
bição de jogos de futebol de 
equipes de outros estados 
em território mineiro. Minas 
entra, nesta quarta, na “Onda 
Roxa” do Minas Consciente, 
programa de enfrentamen-
to à Covid-19, com medidas 
mais duras para tentar conter 
o avanço da pandemia, váli-
das por 15 dias e obrigatórias 
para todas as cidades minei-
ras. “Penso que tudo aconte-
ce para o bem. Se foi cance-
lado, é isso que era para ser”, 
disse o presidente do São 
Bento, Almir Laurindo.

Três partidas, envolven-
do equipes de fora de MG, 
estavam previstas em BH e 
no interior, a partir de quar-

Jemerson, Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Cantillo, Rodrigo Va-
randa, Cazares e Mateus Vital; 
Jô. A primeira fase da Copa 
do Brasil é disputada em jogo 

único, com o visitante tendo 
a vantagem do empate. Caso 
se classifi que, o Timão irá en-
carar o vencedor do duelo 
entre Retrô e Brusque.

FOTO: ASSESSORIA

ta-feira. Além de São Bento 
e Palmeiras, pelo Paulistão, 
dois jogos pela Copa do Bra-
sil seriam disputados em solo 

mineiro: Marília x Criciúma, 
na quarta, em Varginha, além 
de Palmas x Avaí, em Belo 
Horizonte.

1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CA-
PITAL. Processo: nº 1063845-58.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) JOSÉ FLÁVIO, D'AQUINO JOSÉ BORGES 
DE FREITAS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, seu cônjuge ALICE MARIA BINSFELD, MAURO SÉRGIO 
DE OLIVEIRA MARTINS, seu cônjuge DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS, DIOGO RICARDO BAVARESCO, seu côn-
juge GISELE PAULA CELLA BAVARESCO LOTE 001 - Imóvel rural com a área de 97,1513 ha no Município de Sorriso - 
MT. Imóvel rural situado no lugar denominado Gleba Barreiro, localizado, Sorriso/MT – Código do Imóvel Rural (Conf. 
AV.05) nº 902.047.116.190-3. Descrição completa na Matrícula nº 17.544 do 01ª CRI de Sorriso/MT. Lance mínimo no 1º 
leilão: R$ 1.975.251,25 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 987.625,62 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
LOTE 002 - Imóvel rural com área de 98,00 ha no Município de Sorriso - MT. Imóvel rural situado no lugar denominado 
Gleba Barreiro, Sorriso/MT. Descrição completa na Matrícula nº 24.846 do 01ª CRI de SORRISO/MT.  Lance mínimo no 1º 
leilão: R$ 4.395.785,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 2.197.892,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATA DA PRAÇA - 1º Leilão começa em 23/04/2021 às 10h10min, e termina em 28/04/2021 às 10h10min; 2º Leilão começa 
em 28/04/2021 às 10h11min, e termina em 19/05/2021 às 10h10min. Ficam os executado(s) JOSÉ FLÁVIO, D'AQUINO 
JOSÉ BORGES DE FREITAS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, seu cônjuge ALICE MARIA BINSFELD, 
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA MARTINS, seu cônjuge DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS, DIOGO RICARDO BAVA-
RESCO, seu cônjuge GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, bem como os credores AGROMEN TECNOLOGIA LTDA, 
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, 
VILSON MIGUEL VEDANA, terceiro(a) interessado NOVA AURORA AGROPECUÁRIA LTDA; e demais interessados, IN-
TIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 08/11/2016. 
 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-MT) 
promove até o dia 25 de março 
leilão de bens provenientes de 
ações de repressão ao tráfico 
de drogas. Há lotes de veículos 
e sucatas. Dentre os produtos 
ofertados, está um caminhão 
Mercedes Benz semi reboque, 
com lance inicial de pouco 
mais de R$ 52 mil, e uma cami-
nhonete Hilux, com valor inicial 
de R$ 18 mil.

O leilão é coordenado 
pela Secretaria Adjunta de 
Justiça (Saju). Os bens leiloa-
dos nesta edição são oriundos 
de apreensões de ações de re-
pressão ao tráfico de drogas e o 
valor arrecadado será revertido 
para o Fundo Estadual Sobre 

Dentre os objetos está uma Hilux e um
caminhão semirreboque 

Foto: LeiLão SeSp

Drogas (Funesd-MT).
Por conta das medidas de 

restrição da Covid-19, o leilão 
é exclusivamente eletrônico. 
Contudo, caso a pessoa tenha 
interesse em avaliar o bem, o 
mesmo pode solicitar pelo e-
-mail cuiaba.nucleo@sbjud.
com.br ou pelo endereço www.
majudicial.com.br.

Até o dia 30 estão aber-
tos os lances para a aquisição 
de uma colheitadeira, balança 
açores e um semirreboque. Os 
bens fazem parte das ações 
de enfretamento ao crime de 
lavagem de dinheiro e são da 
7ª Vara Criminal. O leilão é ex-
clusivamente eletrônico. Para 
saber mais dos produtos, basta 
entrar em contato pelo telefone 
65 4052-9434, nos ramais 8237 
e 8239.

Ministro suspende redução de
parque para obra da Ferrogrão
DA REPORTAGEM
Com Só Notícias

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu sus-
pender a lei que altera os li-
mites do Parque Nacional do 
Jamanxim/PA, e os processos 
relacionados à concessão da 
ferrovia EF-170, a Ferrogrão, 
projeto com 933 km de ex-
tensão que deve ligar Sinop a 
Miritituba/PA.

Moraes questionou a 
eficácia da Lei 13.452/2017, 
originada do projeto de con-
versão da Medida Provisória 
(MP) 758/2016, que alterou os 
limites e excluiu cerca de 862 
hectares do Parque Nacio-
nal. A ação foi proposta pelo 
PSOL. Ao deferir a liminar, o 
ministro assinalou que a alte-
ração territorial em unidade 
de conservação não poderia 
ter sido realizada por meio 
de MP. A decisão cautelar, 
proferida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) 
6553, será submetida a refe-
rendo do Plenário do STF.

Na ação, o PSOL argu-
mentou que, para alteração 
e supressão de áreas das uni-
dades de conservação é ne-
cessária a promulgação de 
lei em sentido formal. Para 
o partido, o Parque Nacional 
do Jamanxim, localizado nos 
municípios de Itaituba e Trai-
rão, é um patrimônio cultural 
imaterial. A alteração de seus 
limites, com a destinação da 
área suprimida aos leitos e 
às faixas de domínio Ferro-
gão e da BR-163 por meio de 
MP violaria, assim, as normas 
constitucionais que prote-

gem o patrimônio cultural e, 
por afetarem direta e indire-
tamente os povos indígenas 
da região, contraria a regra 
do artigo 231.

Ao deferir a cautelar, o 
ministro constatou que, em 
razão da aparente redução 
do patamar de proteção am-
biental decorrente da exclu-
são da área do parque, é plau-
sível a alegação do PSOL de 
que a medida provisória, con-
vertida em lei, possa produzir 
efeitos irreversíveis que, pos-
teriormente, não poderiam 
ser alcançados por eventual 
declaração de inconstitucio-
nalidade. Também observou 
que a edição de medida pro-
visória não satisfaz a exigên-
cia de lei em sentido formal 
para a alteração ou modifica-
ção de matéria que a Cons-
tituição Federal submeteu a 
regime mais rígido e estável.

Alexandre de Mora-
es explicou que, de acordo 
com a Constituição Federal, 
o meio ambiente é um bem 
de uso comum do povo, e 
todos os meios legislativos, 
administrativos e judiciais 
necessários à sua efetiva pro-
teção devem ser utilizados. 
Segundo o relator, a matéria 
discutida tem relação com a 
ADI 4714, em que o Tribunal 
assentou a impossibilidade 
de medidas provisórias mo-
dificarem espaços territoriais 
especialmente protegidos, 
sob pena de esvaziamento da 
norma constitucional sobre a 
matéria.

Naquela ação, prevale-
ceu o entendimento de que, 
embora o efeito da redução 
das áreas das unidades de 

Foto: DivuLgação

Ferrogrão ainda não vai sair do papel 

SINOP-MIRITITUBA. Decisão será levada ao plenário virtual do Supremo e atendeu pedido do Psol

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Dois ladrões morreram 
na noite de segunda-feira 
(15) após roubarem uma pi-
cape da Prefeitura de Sorri-
so e também assaltarem a 
conveniência de um posto 
de combustível na BR-163. 
Segundo a Polícia Militar, 
houve um confronto com 
policiais e os suspeitos mor-
reram baleados.

De acordo com infor-
mações das vítimas, os dois 
suspeitos chegaram no pos-
to armados em uma picape 
da Prefeitura. O posto fica 
às margens da BR-163 na 
saída para Sinop. Eles ren-
deram os funcionários com 
violência e anunciaram o 
assalto.

Ao avistar um veículo 
da Rota do Oeste trafegan-
do pela BR-163, os suspeitos 

DA REPORTAGEM

Com a proximidade da 
entrada em vigor da nova lei 
de trânsito, a partir do dia 12 
de abril, motoristas que já 
atingiram 20 pontos ou mais 
podem acabar beneficiados 
pelas mudanças. De acordo 
com o Denatran (Departa-
mento Nacional de Trânsito), 
caso o condutor não tenha 
cometido nenhuma infra-
ção gravíssima, seu limite de 
pontuação subirá automa-
ticamente para 40 pontos - 

Ladrões ainda roubaram posto de combustível em Sorriso

SORRISO

Ladrões morrem em confronto com 
PM após roubar picape da Prefeitura

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO

Sesp abre leilão de veículos
advindos do tráfico de drogas

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Quem já tem 20 pontos na
CNH pode ser beneficiado

Foto: portaL SorriSo

eliminando, assim, o risco de 
suspensão da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação).

No entanto, se o moto-
rista já tiver cometido uma 
infração gravíssima, o limite 
cai para 30 pontos. Na hipó-
tese de duas penalidades 
gravíssimas, vale a regra dos 
20 pontos. E, nesse caso, se 
o condutor já tiver alcança-
do a pontuação, terá que se 
submeter ao procedimento 
padrão, mesmo com as mu-
danças na legislação: entre-
gar a CNH, cumprir o prazo 

se assustaram e fugiram 
sentido Sorriso. Assim que a 
dupla deixou o local levan-
do dinheiro do caixa, a PM 
foi acionada e passou a per-
seguir os suspeitos que ati-
raram os policiais. Perto das 
margens do rodoanel, na 
MT-242, os suspeitos foram 
interceptados pela PM e ba-
leados depois de tentarem 
atirar contra os militares.

Os suspeitos foram 
identificados como Silvano 
Souza Lima, 22 anos, e Fer-
nando Receputi dos Santos, 
18. O Corpo de Bombeiros 
foi chamado e encaminhou 
a dupla ao Hospital Regio-
nal de Sorriso, mas os sus-
peitos não resistiram. 

A Perícia Oficial e Iden-
tificação Técnica (Politec) 
esteve no local que foi isola-
do para perícia. O caso será 
investigado pela Polícia Ci-
vil.

de suspensão e fazer o curso 
de reciclagem.

Vale lembrar que foi 
mantida no Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) a possi-
bilidade de suspensão direta 
do direito de dirigir. Isso sig-
nifica que o motorista infra-
tor pode ser punido mesmo 
se não tiver alcançado os 20 
pontos. A punição para os ca-
sos de suspensão direta pode 
variar de dois a oito meses, 
ou de oito a dezoito meses se 
houver reincidência.

Entre as infrações que 

levam a essa punição estão 
dirigir sob efeito de álcool ou 
outra substância psicoativa, 
recusar-se a ser submetido 
ao bafômetro e disputar cor-
rida por espírito de emulação 
(rachas) em vias públicas.

A nova lei de trânsito 
também beneficia os moto-
ristas profissionais. Para essa 
categoria, passa a valer a re-
gra de 40 pontos, indepen-
dentemente da natureza das 
infrações cometidas. Essa 
mudança era uma antiga de-
manda de caminhoneiros.

conservação pudesse ser re-
vertido se a medida provisó-
ria não tivesse sido convertida 
em lei, no intervalo entre sua 
edição e sua apreciação pelo 
Congresso Nacional pode-
riam, em tese, ocorrer danos 
irreparáveis ao meio ambien-
te. A decisão de Alexandre 
determinou a paralisação dos 
processos da Ferrogrão “em 

especial os em trâmite na 
Agência Nacional de Trans-
porte Terrestres (ANTT), no 
Ministério da Infraestrutura 
e no Tribunal de Contas da 
União (TCU)”.

Em outubro do ano pas-
sado, o Ministério Público 
Federal (MPF) e mais cinco 
organizações da sociedade 
civil enviaram uma represen-

tação ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) pedindo a 
suspensão cautelar do pro-
cesso de desestatização e a 
proibição da licitação da Fer-
rogrão. A justificativa é que a 
ferrovia, projetada para cortar 
os Mato Grosso e Pará, entre 
Sinop e Itaituba, tem poten-
cial impacto sobre 48 terri-
tórios de povos indígenas. A 

Ferrogrão foi qualificada no 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) e o leilão 
da concessão tem previsão 
de publicação para este ano 
– estudos de viabilidade e as 
minutas de edital e contrato 
estão em avaliação no Tribu-
nal de Contas da União (TCU). 
São previstos cerca de R$ 21,5 
bilhões em investimentos.
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