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Metropolitano de Várzea Grande e unidade de Nova Mutum 
foram contemplados com ampliação. O Governo Estadual ainda 
prevê a abertura de mais 12 leitos de Terapia Intensiva ainda 
hoje, sendo 10 em Cuiabá e 2 em Campo Verde.      Página - 7

VÁRZEA GRANDE E NOVA MUTUM

Hospitais disponibilizam 14
novos leitos de UTI Covid-19

AL aprova
suspensão 
de corte de
energia
Foi aprovado em 1ª votação 
projeto de lei que proíbe o cor-
te no fornecimento de energia 
elétrica em Mato Grosso por 
um prazo de 90 dias. Segundo 
o presidente da Assembleia, 
deputado Max Russi, tal me-
dida se deve ao momento de 
crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19, 
que no estado teve início em 
meados do ano passado.    

 Página  -3

QUERÊNCIA

Produtora de leite
abre agroindústria

Kézia Dias de Souza nunca desistiu de fazer do beneficiamento 
do leite, seu próprio negócio. “Tudo começou com a vontade, depois 
veio o conhecimento e as parcerias. A GutMilk contou com o apoio de 
muita gente”, revela a produtora. O sonho de Kézia, que investiu no 
negócio durante 5 anos, se tornou realidade com a inauguração da 
GutMilk, a terceira agroindústria de Querência.       Página -4

Divulgação

ESTADUAL 2021

A 3ª rodada do Campeonato Mato-grossense será disputada de domingo à terça. 
No domingo jogam Operário x Luverdense e Dom Bosco x G. Sorriso. Na segun-
da, Nova Mutum x União e Ação x Cuiabá. E na terça, o jogo dos desesperados: 
Poconé x Sinop jogam para fugir da incômoda zona de rebaixamento.     Página  6
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Manhã Tarde Noite

Máx 28 | Mín 21
Sábado

REUNIÃO SOBRE
PROJETO DE
ASFALTAMENTO
DA MT-140

GOVERNO
RECONHECE
SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

RESPONSÁVEIS
POR GERAR 75%
DOS EMPREGOS
FORMAIS

VISITANTES
AVANÇAM;
MANDANTES SÃO
ELIMINADOS

VERA 4 CIDADES MICRO E PEQUENAS COPA DO BRASIL
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Apesar de excêntrico, Marmiton tinha bom 
coração. A caridade e o amor aos jovens co-
moviam toda cidade. Sua casa, aliás, era uma 
das poucas casas centenárias da cidade

  

Está é a história de um cozinheiro famoso, 
que não posso dar o nome por questões jurí-
dicas. Ele trabalha só por encomenda, pois os 
segredos de seus preparos fi cavam guarda-
dos com ele a sete chaves, e toda comida era 
produzida de sua casa, onde só os mais ínti-
mos podiam frequentar. Mas, mesmo os pró-
ximos, na cozinha não conseguiram entrar.

Lê Marmiton era famoso por seus pratos 
exóticos e sua clientela seleta. Corria a lenda 
que cozinhou para o Papa na sua última visita 
ao Brasil e serviu um bufê na sauna daquele 
jogador “Fenômeno” da seleção brasileira, 
famoso pelo envolvimento no escândalo dos 
três travecos num motel.

Pode-se colocar que seu tempero era 
rústico, selvagem, mas o preparo muito fi no 
e delicado. A fi gura do Lê Marmiton era um 
show à parte. Um morenão de quase dois 
metros, avantajado feito um pernil, sempre 
suando e a declamar sonetos e poemas em 
grego homérico para seus convidados.

Apesar de excêntrico, Marmiton tinha 
bom coração. A caridade e o amor aos jovens 
comoviam toda cidade. Sua casa, aliás, era 
uma das poucas casas centenárias da cida-
de. Parecia um pequeno palacete, de ar cos-
mopolita, com seus 15 quartos, piscina, sauna 
e vasta biblioteca.

Marmiton hospedava jovens que faziam 
intercâmbio. Havia alemães, suíços, franceses 
e até um islandês. Nada cobrava dos ‘boys’ 
(era assim que apelidava seus inquilinos), e 
com eles aprendia sua língua e seus costu-
mes. De um alemão, ganhou o chucrute; do 
suíço, um queijo furado; o islandês deu-lhe o 
alcaçuz; e o francês, um grande baguete.

Mas uma rivalidade existia na cidade. A 
chefe de cozinha italiana Waldemara, inveja-
va o sucesso e fama de Marmiton. Todos os 
anos amargurava um eterno segundo lugar 
nos concursos culinários, e até no famoso 
Reality Show Culinário da Ana Maria Brega 
perdeu na fi nal para seu rival.

Mas para descobrir o segredo de Lê Mar-
miton, ela subornou um dos jovens intercam-
bistas que morava no palacete, pagou mil 
euros para o italiano Petit se esconder na co-
zinha e fi lmar os segredos culinários do roliço 
cozinheiro.

Petit sabia toda a rotina de seu desatinado 
anfi trião, e notou que algum boy o chamava 
enquanto estava na cozinha. Após uns cinco 
minutos, ele saia e deixava a porta entreaber-
ta.

E assim fez o italiano, sorrateiramente en-
trou na cozinha se escondendo, e logo depois 
voltou Lê Marmiton. Pensativo quanto os pra-
tos que faria, decide recriar uma receita de fa-
mília: o famoso macarrão fettuccine (peculiar 
no cheiro e paladar).

Logo em seguida, com sua colher de pau, 
envolve os ingredientes como se fosse uma 
dança de sabores e gestos, mas a estranheza 
da cozinha que deixa Petit confuso.

O cozinheiro se despe, veste um avental 
todo manchado, remendado, puro sebo e en-
cardido. As panelas, talheres, facas, caldeirões 
e tudo mais na infame cozinha fede a azedo e 
outros odores indescritíveis. 

- Sai daí italiano de merda, fi lha da puta. 
Pensa que não notei você a semana toda me 
vigiando? Anda, conta quem te pagou para se 
rastejar até aqui?

- Me perdoe Marmiton, a puta da Walde-
mara me pagou mil euros. Mas por que você 
não limpa essa cozinha nojenta?

- Esse é o segredo, meu suor, somado à su-
jeira. São décadas de trabalho de cozinha sem 
lavar. Descobri que isso cria um sabor único, 
um aroma hipnótico!

Nunca mais se ouviu falar do italiano, e na-
quela noite foi servido picadinho de carne ao 
molho madeira.

Cícero: “O melhor tempero da comida é a 
fome”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: Lê 
Marmiton 

E se eu não conseguir acesso?
Tem gente, inclusive, que compra 

ou ganha o celular de terceiros e se-
gue usando sem formatar e sem alterar 
a conta. Quando precisa sequer sabe 
qual conta estava logada e quais servi-
ços estavam confi gurados. Não preciso 
nem dizer que as chances do antigo 

dono ter essas respostas 
são mínimas, não é mes-
mo?

Não adianta nada 
você ter serviços confi -
gurados e fazendo cópia 
de suas informações e 
não conseguir, na hora 

da necessidade, fazer o acesso. Mante-
nha todos os dados referentes a esses 
serviços (todos os dados, por irrelevan-
tes que possam parecer) salvos em lo-
cal seguro. Esse cuidado pode signifi car 
a diferença entre ter ou não seus arqui-
vos de volta em situações extremas.

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!

Ter as informações referentes aos softwares e serviços utiliza-
dos para fazer cópia de seus arquivos é fundamental para não 
passar apuros em situações de necessidade. Vi, recentemente, 
entre tantos casos, um cidadão perder dados importantíssimos 
para sua vida profi ssional por não se lembrar, de forma alguma, 
qual e-mail cadastrou especifi camente para fazer cópia de seus 
arquivos. Todo o cuidado é pouco quando o assunto envolve seus 
arquivos importantes.

CLIC 
FINAL 

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

Na edição passada eu falei sobre os 
recursos, nativos ou não, para manter 
cópia de segurança dos arquivos de seu 
celular em local seguro e de forma au-
tomática. A ideia é que, haja o que hou-
ver, você não perca nada de importante.

Para isso, evidentemente, tudo co-
meça na correta con-
fi guração dos ser-
viços em questão, a 
esmagadora maioria 
vinculada à um e-
-mail e senha, algo 
que, pelo pouco uso, 
muitos usuários se 
esquecem.

Esse esquecimento só vai ser per-
cebido quando algo der errado e o 
acesso for novamente necessário. Sem 
as informações de acesso os dados sal-
vos podem se perder. É hora, então, de 
tentar “lembrar”. Mas lembrar de algo 
que quase não se usa e que foi criada 
há certo tempo, tudo fi ca mais compli-
cado.

Existem as opções de recuperação, 
mas, claro, você precisa lembrar quais 
são e ter disponíveis os recursos cadas-
trados na época. Tem gente, por exem-
plo, que costuma “abandonar” contas 
de e-mail antigas e trocar de celular. 
Isso pode, com certeza, complicar (mui-
to) a situação.

EDUARDO FACIROLLI

Diante de todos os problemas acumulados nos 
últimos meses, o Banco Central não teve opção a não 
ser iniciar um ciclo de alta da taxa básica de juros. Por 
amargo que seja, o remédio é necessário para evitar 
uma alta descontrolada da infl ação.

O quadro que levou ao aumento da Selic de 2% 
para 2,75% ao ano decorre essencialmente de dois 
choques simultâneos que deterioraram as perspec-
tivas para a economia brasileira e favoreceram eleva-
ções mais aceleradas dos preços.

O primeiro é a absoluta incompetência do gover-
no federal para lidar com a emergência sanitária. Além 
do drama da perda de vidas, a má gestão da pande-
mia eleva os riscos econômicos. Tornam-se inevitáveis 
mais despesas para mitigar o impacto do isolamento, 
e piora a trajetória da dívida pública.

Tudo isso contribui para minar a credibilidade do 
país, e o resultado é a persistente desvalorização da 
moeda, muito superior à observada na maior parte 
dos emergentes. À falta de confi ança quanto à solidez 
fi scal, que eleva os riscos para todos os ativos brasilei-
ros, somou-se um segundo choque —a alta acelerada 
dos preços das commodities no mercado internacio-
nal.

Energia, alimentos e metais industriais estão em 
falta, com problemas de oferta em vários setores num 
momento em que a economia mundial inicia uma re-
tomada. A combinação do real fraco com preços em 
dólar mais elevados mudou drasticamente o ambien-
te para o Banco Central. Desde o início do ano, a alta 
das matérias-primas em moeda local supera 20%. Não 
surpreende, assim, que os preços no atacado tenham 
subido 40% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

A contaminação dos preços no varejo, uma pos-
sibilidade há poucos meses, materializou-se. O IPCA 
acelerou no primeiro bimestre e as simulações do BC 
apontaram para variação de 5% em 2021, bem acima 
da meta de 3,75%. O BC tinha a opção de iniciar o ciclo 
com uma alta de 0,5 ponto percentual, mas optou por 
um movimento mais rápido, que classifi ca como um 
ajuste parcial. Na prática, o objetivo parece ser retor-
nar a Selic ao patamar anterior à pandemia, de 4,5% 
ao ano, o que ainda manteria a política monetária em 
terreno expansionista.

Há riscos, por certo, a começar pela piora da ati-
vidade econômica, que de todo modo já foi compro-
metida neste primeiro trimestre pelo agravamento da 
pandemia. A esta altura não é possível saber até que 
nível o BC elevará os juros. É evidente, no entanto, que 
a autoridade monetária pode contribuir, mas não con-
seguirá sozinha estabilizar as variáveis fi nanceiras, no-
tadamente a taxa de câmbio e os juros de longo prazo. 
Para tanto, depende da colaboração do governo, que 
é errático na gestão das contas públicas e desastroso 
no combate à pandemia.

Editorial

Mal necessário

CONVENCER O
GOVERNADOR

O objetivo da reunião foi o de somar for-
ças com as lideranças regionais e deputados 
para sensibilizar o governador Mauro Men-
des, para que ocorram alterações no decreto 
vigente. “Entendemos que a ampliação de al-
gumas horas no horário de funcionamento, já 
vai ajudar a conter mais a disseminação do 
vírus, porque as pessoas terão mais tempo 
para fazer as suas compras necessárias”, re-
forçou. Dorner ainda ressalta que a busca pelo 
equilíbrio entre a saúde e a economia é cons-
tante nessa gestão.

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!

AMPLIAÇÃO
DO HORÁRIO

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, partici-
pou de uma reunião com deputados estaduais e 
lideranças políticas do Nortão para apresentar 
um panorama do município em relação à pande-
mia da Covid-19 e os impactos que as restrições 
nos horários de funcionamento do comércio, tem 
ocasionado na saúde e economia. Ele defende a 
ampliação do horário do comércio para reduzir 
aglomerações. “As pessoas saem do trabalho às 
18h e vão para o mercado, por exemplo, que está 
fechando às 19h. É nesse momento que há muita 
aglomeração e o problema fi ca mais sério”, expli-
ca.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

Há riscos, por certo, a começar pela piora 
da atividade econômica, que de todo modo já 
foi comprometida neste primeiro trimestre pelo 
agravamento da pandemia
“ “

A funcionária de uma escola estadual morreu quinta (18) 
vítima da Covid-19, em Cuiabá. Segundo o Sindicato dos Tra-
balhadores do Ensino Público (Sintep/MT), Tatiane Flores Hel-
gueira foi mais uma vítima da doença entre os servidores da 
educação. Ela atuava na EE Joaquina Cerqueira Caldas. Tatia-
ne atuava como agente de pátio.
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assembleia aprova suspensão de
corte de energia por 90 dias
DA REPORTAGEM

Foi aprovado em 1ª vo-
tação, nesta semana, o Pro-
jeto de Lei nº 160/2021, de 
autoria de lideranças par-
tidárias, que proíbe o corte 
no fornecimento de energia 
elétrica em Mato Grosso por 
um prazo de 90 dias. Segun-
do o presidente da Casa de 
Leis, o deputado Max Russi 
(PSB), tal medida se deve ao 
momento de crise econô-
mica provocada pela pan-
demia da Covid-19, que no 
estado teve início em mea-
dos do ano passado.

“Votamos favorável 
porque tem muita gente 
que precisa desse suporte 
nesse momento. Tem pes-
soas com dificuldades eco-
nômicas, dificuldades na 
saúde e com uma conta de 
energia sem condições de 
pagar. Então, nós propomos 
esse prazo de 90 dias”, expli-
cou o presidente da Assem-
bleia.

O intuito da proposta 
é estabelecer segurança à 
população mato-grossense 
durante a pandemia, que 
voltou a atingir o pico de 
contaminação. Na segunda 
(15), 89 pessoas morreram 
acometidas pelo vírus, já 
o boletim epidemiológico 
emitido pela Secretaria de 

Estado de Saúde (SES), de 
ontem, apontou que mais 
62 mortes foram provoca-
das pelo novo coronavírus.

“Diante da gravidade 
da situação o governo do 
Estado e prefeituras tiveram 
que lançar mão de medi-
das restritivas para conter 
o avanço da pandemia em 
território mato-grossense. 

E, apesar de indiscuti-
velmente necessárias, tais 
medidas acabam por afe-
tar o desempenho da eco-
nomia, reduzindo o fatura-
mento das empresas e, por 
consequência, afetando o 
mercado de trabalho”, diz 
trecho do projeto que será 
discutido novamente, em 
plenário, na próxima segun-
da (22).

O Legislativo estadual 
argumenta que, na Ação Di-
reta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 6.406, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) man-
teve lei no Paraná que proi-
biu o corte de energia. 

Os ministros, por maio-
ria, entenderam que a As-
sembleia buscou preservar 
o bem maior do cidadão, 
“ou seja, a dignidade, diante 
do isolamento social, como 
medida de enfrentamento 
da crise sanitária”, diz outro 
trecho da justificativa do 
projeto 160/2021.

EFEITO PANDEMIA. Proposta apresentada por lideranças foi aprovada em 1ª votação; 2ª votação está marcada para segunda (22)
Foto: ANGELo VARELA / ALMt

Foi aprovado em 1ª votação

Pensão foi restabelecida após quase dois anos
de suspensão

Sorriso foi um dos municípios mais afetados pelas chuvas
Suplente de Fávero supostamente destinou área a grande 

produtor; ele nega 

Foto: ChRistiANo ANtoNuCCi
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DA REPORTAGEM

A Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) protocolou 
manifestação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contra 
o reestabelecimento de pa-
gamento de pensão vitalícia 
ao ex-governador e deputado 
federal Carlos Bezerra (MDB). 
A pensão foi reestabelecida 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
no último dia 9, após quase 
dois anos de suspensão.

Dois dias depois, o par-
lamentar entrou com uma 
reclamação no STF pedindo 
o aumento da aposentado-
ria de R$ 11,5 mil para R$ 35,6 
mil. Na manifestação em 
contestação ao pedido de 
aumento, o subprocurador 
Lucas Schwinden Dallamico 
afirmou que o pagamento da 
pensão ao ex-governador é 
inconstitucional.

Conforme ele, o bene-
fício foi concedido ao par-

DA REPORTAGEM

Quatro municípios de 
Mato Grosso tiveram a situação 
de emergência reconhecida 
pelo Governo do Estado. São 
cidades que tiveram prejuízos 
causados pelas chuvas: Feliz 
Natal, Itanhangá, Sorriso e Vera. 
Levantamento estima prejuízos 
na Capital do Agronegócio em 
cerca de R$ 1,5 bilhão para o 
setor privado e em R$ 850 mil 
para o setor público. A chuva 
que se intensificou no período 
da colheita inundou lavouras 
locais, avariou estradas, levou 
galeria de drenagem embora, 
torna arriscado o transporte de 
alunos e pacientes e traz ainda 
mais incertezas em um período 
já marcado pela perda de vidas 
e pela insegurança sanitária e 
financeira trazida pela Covid-19.

Segundo o secretário-ad-

lamentar após o término 
do exercício das funções de 
governador, em 1990. Nesse 
marco temporal, porém, a 
Constituição Federal de 1988 
já se encontrava vigente, sen-
do que o texto constitucional 
não previu qualquer benefí-
cio de pensão.

“Evidente, assim, que o 
benefício de pensão concedi-
do ao reclamante, inicialmen-
te, já não continha qualquer 
amparo, já que a Constitui-
ção Federal não previu esse 
benefício e a Constituição do 
Estado de Mato Grosso, em 
1990, também não continha 
qualquer previsão nesse sen-
tido”, disse em trecho do do-
cumento.

Ainda de acordo com o 
subprocurador, a norma que 
permitiu o recebimento da 
pensão pelo ex-governador 
foi editada posteriormente 
à vigência da Constituição 
Federal e julgada inconstitu-

junto de proteção e Defesa Civil 
de Mato Grosso, coronel César 
de Brum, as equipes da Defesa 
Civil já visitaram diversas outras 
cidades nesta semana que es-
tão na mesma situação: Porto 
Alegre do Norte, São José do 
Xingu e Canabrava do Norte. 
“São regiões que foram mui-
to afetadas pelas chuvas que 
derrubaram pontes, bueiros e 
destruíram estradas. Isso preju-
dicou o momento de colheita e 
plantio”, disse Brum.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores de Soja e 
Milho de Mato Grosso (Aproso-
ja), Fernando Cadore, enviou 
um ofício a Defesa Civil do es-
tado para informar sobre a situ-
ação de calamidade de 21 mu-
nicípios do norte do estado, por 
causa das chuvas na região. O 
ofício pede medidas nas locali-
dades mais afetadas.

PRIVILÉGIO DESCABIDO

Governo cita inconstitucionalidade
e quer anular pensão para Bezerra

EXCESSO DE CHUVAS

Governo reconhece situação de
emergência em 4 municípios

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Gilberto Cattani (PSL) foi 
acionado no dia 10 de março 
em processo de reintegração 
de posse. A acusação afir-
ma que o parlamentar agiu 
em conluio com mais três 
pessoas para confeccionar 
papeis e destinar área de as-
sentamento a produtor rural. 
Cattani afirmou que não foi 
notificado sobre o caso, mas 
garantiu que não fez nada 
de errado: “Todo mundo tem 
direito de ir à Justiça contes-
tar o que bem entender”. O 
membro do PSL prometeu 
comentar o caso após tomar 
ciência. Ação foi proposta 
pelo lavrador Fabiano Apare-
cido Bresio. Além de Cattani, 
são acionados ainda Arnaldo 
João Pozzebon (produtor ru-
ral em Lucas do Rio Verde), 
Vinícius Antônio Pozzebon 
(filho de Arnaldo) e Ane Ca-
rolina Leite da Silva (esposa 
de Vinícius).

O autor do processo 
afirma ser legítimo possui-
dor, desde setembro de 2012, 
do lote de terras denomina-
do Sítio Água Viva, nº 267, 

destinado à reforma agrária, 
localizado no Assentamento 
Pontal do Marape, em Nova 
Mutum.

Ainda segundo Brasio, 
após anos de trabalho no re-
ferido lote, no mês de junho 
de 2019, ao deixar o sítio para 
participar de um casamento 
na cidade vizinha, fora infor-
mado que Arnaldo João Po-
zzebon teria esbulhado sua 
área, retirando todos os seus 
pertences da residência.

Conforme acusação, 
valendo-se da condição de 
semianalfabeto do autor da 
ação, após ameaças, os re-
queridos, na tentativa de ob-
ter para si decisão adminis-
trativa do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) acerca da re-
gularização fundiária do lote 
em discussão, simularam 
um “termo de desistência do 
lote”, para que Bresio pudes-
se assinar. 

Processo pede conces-
são de liminar para determi-
nar reintegração de posse, 
além da condenação dos 
réus ao pagamento de inde-
nização no valor de R$ 100 
mil à título de danos morais.

DEPUTADO NEGA

cattani é processado por 
destinar área de
assentamento a produtor

Vale lembrar que a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou 

no dia 24 de março de 2020 
um pacote de medidas es-
peciais em resposta à pan-

demia, incluindo a suspen-
são, por 90 dias, de cortes 
no fornecimento de energia 

elétrica por inadimplência 
para consumidores e servi-
ços essenciais.

cional. “Contrariamente, tra-
tava-se de dispositivo editado 
posteriormente à vigência 
da Constituição Federal, de 

modo que o argumento de-
duzido pelo reclamante não 
encontra qualquer respaldo”, 
afirmou.



Estado de Mato Grosso, sábado, 20 de março de 2021 04 | ECONOMIA/AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

Produtora de leite investe nos
derivados e abre agroindústria
DA REPORTAGEM
AGR Notícias

Kézia Dias de Souza 
nunca desistiu de fazer do 
benefi ciamento do leite, seu 
próprio negócio. “Tudo co-
meçou com a vontade, de-
pois veio o conhecimento e 
as parcerias. A GutMilk con-
tou com o apoio de muita 
gente”, revela a produtora. O 
sonho de Kézia, que investiu 
no negócio durante 5 anos, se 
tornou realidade com a inau-
guração da GutMilk, a tercei-
ra agroindústria de Querên-
cia.

Ela conta que dar o pri-
meiro passo é sempre muito 
difícil, mas teve que ter força 
e coragem para chegar até a 
realização desse sonho. “As 
coisas não estavam dando 
certo na cidade, tínhamos 
um comércio que precisa-
mos fechar, resolvemos vir 
para o campo e investir na 
cadeia produtiva do leite”.

Moradora do Projeto 
de Assentamento (PA) Pin-
gos D’água, Kézia lembra 
ainda que estava complica-

do trabalhar apenas com o 
leite, o retorno não estava 
sendo sufi ciente nem para 
a alimentação dos animais. 
“Tínhamos difi culdades em 
relação à orientação técnica, 
não produzíamos tanto e não 
tínhamos uma rentabilidade 
tão boa. Decidimos que a so-
lução mais viável seria come-
çar a trabalhar com o benefi -
ciamento dos derivados”.

Apesar da decisão, ela 
sabia que o conhecimento 
era insufi ciente e por isso 
decidiu procurar os treina-
mentos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso (Senar-MT) e do 
Sindicato Rural de Querên-
cia. Com um olhar crítico em 
relação a sua produção, Kézia 
entendeu que a capacitação 
tinha que começar ainda no 
manejo dos animais.

“Há mais ou menos 
nove anos, tinha feito o trei-
namento de Administração 
de pequenas propriedades 
rurais do Senar-MT, então sa-
bia que a ajuda que precisava 
em relação ao conhecimento 
eles poderiam me ofertar. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Empresária investiu 5 anos até se tornar agroindústria 

QUERÊNCIA. Moradora de projeto de assentamento inaugurou a terceira empresa do porte no município
Procurei o Sindicato Rural de 
Querência e comecei com os 
cursos de manejo, precisava 
entender primeiro sobre os 
animais e depois me apro-
fundar na produção”.

No total, a produtora 
participou de 13 treinamentos 
do Senar-MT e com o conhe-
cimento a produção come-
çou a dobrar. No início eram 
quatro vacas, atualmente a 
propriedade conta com 35 
animais. “Com o aprendizado 
do manejo, precisava agora 
investir nos treinamentos de 
derivados do leite, participei 
de três, sendo um deles em 
parceria com a Secretaria de 
Agricultura”.

Com o conhecimento, a 
agroindústria começou a se 
destacar. 

A produtora passou a 
investir cada vez mais no ne-
gócio, conquistando a sede, 
maquinário de produção, al-
vará de funcionamento e selo 
de inspeção dos produtos. 
“Os cursos foram a peça-cha-
ve para a concretização do 
negócio porque trouxeram 
o conhecimento necessário 

que nós não tínhamos”.
Atualmente, a GutMilk 

atende escolas municipais e 
estaduais através do Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) do Governo 
Federal, que visa oferecer aos 

DA REPORTAGEM

Usuários do Pix poderão 
integrar as listas de contato 
de seus celulares. A mudan-
ça no regulamento, feita pelo 
Banco Central, visa a facili-
tar a identifi cação de quem 
cadastrou seu número de 
celular como chave Pix, sim-
plifi cando ainda mais o paga-
mento com a funcionalidade.

O Pix é um recurso que 
permite a transferência de 
recursos entre contas bancá-
rias 24 horas por dia. 

As transações são exe-
cutadas em até 10 segundos, 
sem custo para pessoas físi-
cas. 

Para usar o Pix, o cor-
rentista deve ir ao aplicativo 
da instituição fi nanceira e ca-
dastrar as chaves, que podem 
seguir o número do celular, o 
e-mail, o Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), para pessoas fí-
sicas, ou o Cadastro Nacional 

DA REPORTAGEM

Os preços recordes do 
boi magro e dos grãos nes-
tes primeiros meses de 2021 
mostram que este ano deve 
ser novamente desafi ador a 
pecuaristas terminadores. De 
acordo com o levantamento 
do Cepea, a média de preços 
do boi magro comercializado 
em São Paulo neste mês está 
próxima de R$ 4,6 mil/cabe-
ça, alta de 5% frente à do mês 
anterior e quase 21% acima 
da registrada em março do 
ano passado, em termos reais 
(valores foram defl acionados 
pelo IGP-DI).

Quanto ao milho, im-
portante insumo utilizado na 

DA REPORTAGEM

As micro e pequenas 
empresas lideraram a gera-
ção de empregos em janeiro, 
criando aproximadamente 
195,6 mil vagas, o que corres-
ponde a cerca de 75% do total 
de 260.353 empregos formais 
registrado no mês. Os núme-
ros constam de relatório ela-
borado pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), com 
base nos dados de janeiro do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged). O resultado também 
é quase o dobro do número 
de empregados gerado pelo 
segmento no mesmo mês do 
ano passado. Este é o sétimo 
mês consecutivo em que os 
pequenos negócios lidera-
ram a geração de postos de 
trabalho no país. O relatório 
mostra ainda que as médias 
e grandes empresas também 
registraram saldo positivo na 
geração de empregos. Foram 
668.257 admissões contra 

626.653 desligamentos, resul-
tando em um saldo positivo 
de 41.604 empregos. Esse nú-
mero equivale a 15,9% do to-
tal de empregos gerados no 
Brasil.

“Nos últimos seis me-
ses, os pequenos negócios 
apresentaram saldo total de 
1,1 milhão de novos empre-
gos contra 385,5 mil novos 
postos de trabalho criados 
pelos médios e grandes. No 
último mês de janeiro, os 
setores que mais contribuí-
ram para os saldos positivos 
foram serviços, indústria de 
transformação e construção. 
Esses resultados valem tanto 
para as MPE quanto para as 
MGE”, informou o Sebrae. Em 
janeiro, as cinco unidades da 
Federação que proporcional-
mente mais geraram empre-
gos foram Mato Grosso, Goi-
ás, Santa Catarina, Roraima e 
Rio Grande do Norte. Todos 
esses estados geraram pelo 
menos 17 novos empregos a 
cada mil postos de trabalho 
já existentes.

Mudança visa facilitar identifi cação de quem
cadastrou seu número 

Média de preços em março é 5% maior em
relação a fevereiro 

Resultado é quase o dobro do mesmo mês de
2020, diz Sebrae

PIX

Usuários podem integrar 
lista de contato de celulares

QUEBRA-CABEÇAS

Preços recordes do boi magro e
do milho desafi am o confi nador

EM JANEIRO

Micro e pequenas
empresas geraram
75% dos empregos 
formais

FOTO: AGÊNCIA BRASIL
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alimentação animal, atingiu 
nesta semana novo recorde 
diário real da série históri-
ca do Cepea. Neste mês, a 
média do Indicador ESALQ/
BM&FBovespa (representa-
do pela região de Campinas) 
está em R$ 89,98/saca, com 
avanços reais de 7,2% frente 
à de fevereiro/21 e de signifi -
cativos 24% em relação à de 
março do ano passado.

Segundo pesquisadores 
do Cepea, para buscar uma 
margem positiva, pecuaristas 
devem avaliar com cautela o 
movimento dos valores dos 
insumos e usar de modo efi -
caz ferramentas de gestão 
de seus custos de produção. 
Ressalta-se que, no caso de 

estudantes da rede de educa-
ção pública refeições saudá-
veis e nutritivas. Os produtos 
ofertados pela agroindústria 
às escolas são os destaques 
da produção: o iogurte e o 
leite pasteurizado.

de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
para empresas.

Além disso, os usuários 
fi nais também poderão, em 
caso de mudança no nome, 
solicitar alteração das infor-
mações, como nome com-
pleto, nome empresarial e tí-
tulo do estabelecimento, sem 
a necessidade de excluir e 
registrar novamente a chave. 
Isso vai facilitar, por exemplo, 
o ajuste quando uma pessoa 
alterar o nome em decorrên-
cia de casamento ou uma 
empresa alterar o nome fan-
tasia do estabelecimento.

A mudança no regula-
mento também impede a im-
posição de limites para o nú-
mero de transações Pix, seja 
de envio ou de recebimento. 
De acordo com o Banco Cen-
tral, “essa vedação é neces-
sária para garantir condições 
competitivas equânimes en-
tre diferentes instrumentos 
de pagamento”.

confi namentos, o boi magro 
e o milho são itens de maio-
res custos, podendo chegar a 

representar de 90% a 95% dos 
gastos totais, dependendo da 
região do país.

Além dos produtos ofe-
recidos para as escolas, a 
GutMilk também conta com 
a fabricação de doce de leite 
mesclado e queijos para a co-
mercialização na comunida-
de em geral.
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AGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA, inscrita sob o CNPJ 
06.011.831/0001-45. Torna-se público que requereu junto à 
Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) 
o pedido De Renovação de LO para a atividade 11.21-6-00 - 
Fabricação de águas envasadas, operando na Fazenda Nova 
Jerusalém zona  rural do município de Barra do Garças/MT. Não 
foi determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 9.9971-1848).

ANELIZE MADALENA BORGERT DE ALMEIDA 06129591128. 
– FORMULA CAR, inscrita sob o CNPJ 40.673.503/0001-42. 
Torna-se público que requereu junto à Secretaria do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pedido das 
Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO), para a atividade 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubri-
ficação e polimento de veículos automotores no município de 
Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 
9.9971-1848).

A TELEFONICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ 
02.558.157/0027-00, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Sinop, a Renovação da Licença de Operação, 
para as atividades Central de Comutação e Controle e Estação 
Rádio Base, localizada na Avenida das Itaúbas, 3125 - Lotes 
17/18, Setor Comercial, Município de Sinop/MT, CEP 78550088.

MAICON ZANELLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 
EIRELI - ME, CNPJ 08.675.516/0001-48, torna público que re-
quereu junto a SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO da área amplia-
da e Renovação da Licença de Operação (LO) da área exis-
tente já licenciada anteriormente, para serviços de Atividades 
de pós-colheita, localizada no Loteamento Boa Esperança, S/N, 
LT 18B-19B, Distrito Boa Esperança, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

O Sr. Vanderlei Carboni, inscrito no CPF sob o n° 430.136.431-
53. Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Irrigação com as seguintes caracterís-
ticas: Município: Nova Ubiratã- MT; Bacia Hidrográfica: Ama-
zônica; Modalidade: Aspersão móvel por pivô central. Não foi 
determinado a elaboração de EIA/RIMA;

CLINICA VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA, CNPJ: 
27.449.419/0001-81, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para atividades 
veterinárias, localizado na Avenida das Itaúbas, número 2882, 
Setor Comercial, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 004/2021

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epigra-
fe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS E MATERIAL 
DE CONSUMO, PARA ATENDER AS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO DE PEI-
XOTO DE AZEVEDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se ven-
cedora as empresas CLEVER JUNIOR TRUILHO ME (CNPJ 23.029.774/0001-
40), com o valor total de R$ 234.636,00 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO 
MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REIAS); HM MACHADO E REIS LTDA 
ME (CNPJ 23.811.606/0001-02), com o valor total de R$ 192.299,62 (CENTO 
E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE E SESSENTA E 
DOIS CENTAVOS); CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 
08.887.033/0001-07), com o valor total de R$ 211.313,02 (DUZENTOS E ONZE 
MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS); A.PEREIRA LEITE 
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME (CNPJ 29.567.496/0001-61), com o valor 
total de R$ 35.205,60 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS); EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18), com o valor total de R$ 
9.280,00 (NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS). Na fase de habilitação 
as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 19 de Março de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 005/2021

Contratante: Município De Tabaporã/Mt. Contratado: Sublyme Distribuidora De 
Moveis Eireli – Me, Inscrita No Cnpj/Mf Sob O Nº 22.579.608/0001-55, Com 
Sede Na Avenida Archimedes Pereira Lima, Cep 78.068-335 - Telefone: (065) 
3025-2058 - Município De Cuiabá/Mt. Objeto Do Contrato: Aquisição De Mobi-
liario, Condicionadores De Ar, Móveis E Equipamentos Permanentes, De Acordo 
Com As Descrições E Especificações Do Termo De Referência – (Anexo I). Data 
Do Contrato:-------------19 De Março De 2021. Prazo Do Contrato:-----------19 De 
Março De 2022. Valor Do Contrato: R$: 172.464,19 (Cento E Setenta E Dois 
Mil, Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Dezenove Centavos). Processo 
Licitatório: O Presente Contrato É Parte Integrante, Pregão Eletrônico 093/2020 
S.R.P, E Ata De Registro De Preços 359/2020 – Prefeitura Municipal De Campo 
Novo Do Parecis – Mt Para Que Ninguém Alegue Ignorância, Afixe E Publique-
-Se No Átrio Desta Municipalidade. Tabaporã/Mt, Em 19/03/2021.

SIRINEU MOLETA
Prefeito municipal KAROLAINE PORTELA RIBEIRO 06660875123, CNPJ 

38.364.380/0001-16, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para atividades de Fabricação de 
artigos de serralheria, exceto esquadrias / Serviços de usina-
gem, tornearia e solda, localizada na Rua Buriti, N 253, Nova 
Prata, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, Locali-
zada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro Chácaras 
Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do funcionário 
JOSÉ BATISTA DE LIMA, CTPS 0077626 SÉRIE 013/PR, no 
prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o 
qual configura Abandono de Emprego. Sinop/MT 18 de março 
de 2021. 18,19,20/03/2021.

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

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

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

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

 
14º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 17.252.670/0001-06, no valor de R$ 11.280,00 
(VINTE E SEIS MIL REAIS) e para a empresa ROTA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 19.554.904/0001-97 o valor de R$ 3.980,00 (TRES MIL E 
NOVECENTOS E OITENTA REAIS), totalizando o valor de R$ 15.260,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS 
E SESSENTA REAIS.  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) 
MASCARAS VNI TAMANHO G E 08 (OITO) MASCARAS VNI TAMANHO EG, VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de março de 2021. 

 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 0012/2021 
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 AQUISIÇÃO DE OVOS DE 
PÁSCOA EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
LUCIA PALMA TOMBINI TURCATTO - ME inscrita no CNPJ N° 
11.570.055/0001-53 com valor total de R$ 25.631,00. 

Matupá – MT, 19 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021, 

destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 

de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de exames 

de imagens para apoio diagnóstico, teve como vencedora a empresa: 

DATA MED LTDA, com valor total de R$ 1.179.611,10 (um milhão cento e 

setenta e nove mil seiscentos e onze reais e dez centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021

Campo Novo do Parecis-MT, 19 de março de 2021.

Pregoeiro

Leandro Nery Varaschin
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Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

NOTA INFORMATIVA

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 das empresas interessadas que foi 
necessário realizar modificações no lançamento do Pregão Eletrônico n.° 
002/2021, Tipo Maior Percentual de Desconto, referente à “Registro de 
Preços para Futura e Eventual Aquisição de Peças Originais e Paralelas 
de 1a Linha para Veículos da Frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, 
dentro do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. As 
empresas que já cadastraram suas propostas deverão efetuar 
novamente o cadastro. Ipiranga do Norte-MT, 18 de Março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2021

RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços 
médicos de atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da Família), e no 
Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no Município de 
Marcelândia/MT. A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de 
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o resultado do julgamento 
do Recurso Administrativo, referente ao Pregão Presencial nº 001/2021, 
julgando como IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa 
MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
21.474.357/0001-81. A ata da sessão extraordinária de julgamento do 
recurso administrativo na íntegra encontra-se disponível no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Marcelândia/MT, 19 de março de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Presencial nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de Empresa 
para Prestar Serviços Médicos de Atendimento nas ESF (Estratégia 
Saúde da Família), e no Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no 
Município de Marcelândia/MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 
CORPUS – MEDICINA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.878.325/0001-60, vencedora do item 02 com o valor total de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais); MUNIZ & MUNIZ S/S, inscrita no CNPJ 
n° 09.399.854/0001-67, vencedora do item 03 com o valor total de R$ 
620.400,00 (seiscentos e vinte mil e quatrocentos reais); TERRA VERDI – 
SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.630.803/0001-
95, vencedora do item 04 com o valor total de R$ 264.000,00 (duzentos e 
sessenta e quatro mil reais); Fracassado: Item 01; Valor total da licitação: 
R$ 1.184.400,00 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos 
reais). Publique-se. Marcelândia/MT, 19 de março de 2021.

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE LICITAÇÃO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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 009/2021.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR 
INVENTURA E CURSO DE FORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 
CENTRO MUNICIPAL DE ROBÓTICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO 
DOMINGOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FINALIDADE: O processo 
refere-se à aquisição de programa interdisciplinar denominado 
INVENTURA com o objetivo de implantar curso de formação em robótica 
no município de Sorriso-MT, com centro o Centro Municipal de Robótica 
na escola municipal São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, 
inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: POSITIVO 
TECNOLOGIA S/A, CNPJ Nº 81.243.735/0001-48. VALOR GLOBAL: R$ 
41.663,00 (Quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais). 
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA. FINALIDADE: O processo refere-se à aquisição de 
eletrodomésticos necessários para atendimento das necessidades da 
nova sede da Secretaria Municipal de Fazenda, a fim de garantir uma 
estrutura ampla e adequada para servidores, munícipes e fornecedores 
que procuram a secretaria diariamente, garantindo maio qualidade no 
atendimento de todos e a adequada realização de reuniões promovidas 
pela Secretaria. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: ELETROMAR MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS, CNPJ nº 32.951.535/0019-63. VALOR 
GLOBAL: R$ 6.618,00 (seis mil seiscentos e dezoito reais). VIGÊNCIA: 6 
(seis) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Um total de 35 dos 40 
jogos da primeira fase da 
Copa do Brasil foram reali-
zados, e os quatro represen-
tantes de Mato Grosso já en-
traram em campo. Enquanto 
os dois times que jogaram 
como visitantes avançaram, 
os outros dois que atuaram 
como mandantes ficaram 
pelo caminho.

Na semana passada, o 
Luverdense foi até Uberlân-
dia/MG e buscou o empate 
após sair atrás no placar. Em 
jogo bastante disputado, a 
equipe de Lucas do Rio Ver-
de, que está invicta – mas 
ao mesmo não venceu nes-
ta temporada – com quatro 
empates e que recentemen-
te demitiu o técnico Edu-
ardo Henrique, avançou à 
próxima etapa beneficiada 
pelo regulamento da com-
petição. Agora, o adversário 
será o Red Bull Bragantino, 
no Estádio Passo das Emas.  
Nesta semana foi a vez do re-
presentante mato-grossense 
na elite nacional avançar, 
mas passando sufoco. Com a 

COPA DO BRASIL

Enquanto visitantes
avançam, mandantes
ficam pelo caminho

Mesmo em casa, Nova Mutum não superou o Tombense

igualdade sem gols, o Cuia-
bá precisou do benefício do 
empate favorável ao visitan-
te para superar o Sergipe. O 
próximo adversário será o 4 
de Julho/PI, fora de casa.

Já o atual campeão es-
tadual Nova Mutum, mesmo 
jogando em casa, não con-
seguiu superar o Tombense/
MG e não avançou de fase na 
primeira competição em ní-
vel nacional de sua história. 
O empate em 0 a 0 não foi 
suficiente para o Azulão, que 
pressionou em boa parte da 
partida, mas não furou a re-
tranca mineira. Houve ainda 
desentendimento ao final do 
jogo envolvendo jogadores e 
comissão técnica de ambas 
as equipes. Outro time que 
precisava vencer por jogar 
em casa foi o União Rondo-
nópolis. Mesmo no Estádio 
Luthero Lopes, o Colorado 
não foi páreo para o Coritiba 
e perdeu por 1 0, dando adeus 
à competição mais uma vez e 
mantendo a sina de não pas-
sar à segunda fase.

As datas e horários des-
sas partidas e também da se-
gunda fase não foram defini-
dos até o momento.

4ª rodada terá ‘jogo de desesperados’
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Diferentemente do que 
tem acontecido em alguns 
estados, como em São Pau-
lo, onde o Estadual foi para-
lisado, o Campeonato Mato-
-grossense 2021 ainda segue 
sendo disputado. Mas por 
conta das restrições impos-
tas pelo Governo Estadual, 
as partidas da 4ª rodada se-
rão disputadas de domingo à 
terça-feira. No domingo (21), 
Operário-VG e Luverdense 
jogam às 9h no Estádio Dito 
Souza. Respectivamente sex-
to e sétimo na classificação, 
as equipes buscam consoli-
dar uma boa campanha após 
alguns tropeços. O Operário, 
por exemplo, estreou ven-
cendo, mas depois sofreu 
uma derrota e empatou uma 
partida. 

Já o Luverdense está in-
victo, mas também não ven-
ceu – ficou na igualdade nas 
três primeiras rodadas.No 
mesmo horário, o Dom Bosco 
busca reagir e sair da incô-
moda oitava posição diante 
do vice Grêmio Sorriso, na 
Arena Pantanal. 

O Azulão somou seu pri-
meiro ponto ao empatar sem 
gols com o Luverdense na úl-
tima terça, fora de casa, mas 
ainda está muito próximo 
da zona de rebaixamento. O 
Lobo do Norte busca manter 
a invencibilidade e a perse-
guição ao Cuiabá, dois pon-
tos à frente. Na segunda-feira 
(22), mais dois jogos. Invictos, 
Nova Mutum e União Rondo-
nópolis duelam às 15h30, no 
Estádio Valdir Doilho Wons, 
revivendo a final do último 
Estadual, conquistado pelo 
Azulão, que venceu as duas 
partidas por 1 a 0 e levou o 
inédito caneco. 

Duas horas depois, o 

Ação/Santo Antônio, que vem 
surpreendendo e somou 6 
pontos – duas vitórias – até 
agora, recebe o líder e Cuiabá, 
time a ser batido atualmente 

ESTADUAL 2021. Poconé e Sinop duelam na terça-feira para somar pontos e lutar contra o rebaixamento

Foto: Vitor SilVa

Foto: aSSeSSoria

Foto: DiVulgação

Sinop faz duelo de desesperados contra o Poconé

Matheus Frizzo joga seu primeiro clássico

União foi eliminado; regulamento obriga equipes menores 
a vencer em campo 

em Mato Grosso. O jogo será 
no Estádio Dito Souza, em 
Várzea Grande.

DUELO DOS ZERADOS

Fechando a rodada, o 
duelo mais aguardado pelos 
dois últimos colocados. Poco-
né e Sinop se encontram na 
terça-feira (23), às 16h, na Are-

na Pantanal. As duas equipes 
são as únicas até agora que 
não somaram pontos (per-
deram suas três partidas) e 
têm esse jogo-chave na luta 

contra o rebaixamento. Um 
empate é péssimo para am-
bos, mas quem perder deixa 
a queda à Segunda Divisão 
bastante encaminhada.

BOTAFOGO

Frizzo projeta jogo duro
com Vasco: “Iguala tudo”

COPA DO BRASIL

Apenas 8 dos 35 mandantes venceram 
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Ainda restando 5 due-
los a serem realizados, a pri-
meira fase da Copa do Brasil 
vai chegando ao fim com 
números pouco favoráveis 
aos mandantes, equipes me-
nos bem ranqueadas junto à 
CBF e que precisavam vencer 
seus duelos para avançar à 
segunda etapa.

Dos 35 jogos realizados, 
apenas em 8 o visitante foi 
superado em campo e aca-
bou eliminado do torneio. 
Vale destacar que, por conta 
de decretos estaduais a res-
peito das medidas de con-
tenção do novo coronavírus, 
que impactaram nas respec-
tivas federações, 5 jogos des-
ta primeira fase ainda não 
foram realizados. São eles: 
Porto Velho/ x Ferroviário/CE, 
Jaraguá/GO x Manaus/AM, 
Palmas/TO x Avaí/SC, Goiané-
sia/GO x CRB/AL e Ypiranga/
AP x Santa Cruz/PE. As datas 

DA REPORTAGEM

Pela primeira vez nes-
se início de temporada o 
Botafogo teve uma semana 
cheia de treinos. Após qua-
tro jogos, com duas vitórias e 
dois empates, Marcelo Cha-
musca prepara o elenco para 
o primeiro grande teste da 
temporada, contra o Vasco, 
adversário que será funda-
mental em 2021. Em entrevis-
ta coletiva, o meia Matheus 
Frizzo projetou o clássico 
pelo Campeonato Carioca.

“Independente do início 
de temporada, acredito que o 
clássico é um jogo grande. O 
Vasco é uma grande equipe. 
Os times estão começando 
agora, chega no jogo igua-

e horários dessas partidas 
não foram definidos até o 
momento.

O único da Série A eli-
minado até o momento foi o 
Sport. Após jogo conturbado 
e que está no STJD, o Leão da 
Ilha foi superado pelo Juazei-
rense/BA e, a priori, ficou pelo 
caminho.

Recém rebaixado à Sé-
rie B, o Goiás fez feio ao per-
der do Boavista/RJ por 3 a 1, 
assim como o Confiança/SE, 
superado pelo 4 de Julho/PI 
por 1 a 0 (próximo adversário 
do Cuiabá); o Sampaio Cor-
rea/MA, que perdeu do Rio 
Branco/ES por 2 a 1; e o recém 
promovido à Segunda na-
cional Brusque/SC, superado 
pela surpresa Retrô/PE por 1 
a 0.

Duas equipes que caí-
ram para a Série C e passam 
por profundas crises finan-
ceiras também estão fora. O 
Paraná perdeu o duelo esta-
dual para o Cianorte por 1 a 0, 
enquanto outro paranaense, 

la tudo. Fico ansioso de ser 
o primeiro clássico. Botafo-
go tem que jogar aguerrido, 
buscando a vitória o tempo 
o todo. É muito importan-
te essa vitória para o nosso 
campeonato”, analisou. Nas 
duas primeiras partidas com 
a camisa do Botafogo, contra 
Moto Club e Bangu, Frizzo 
agradou. Com bom passe e 
mobilidade, o meio-campista 
aparece como boa aposta do 
clube alvinegro para a tem-
porada 2021. “O passe é uma 
das minhas principais carac-
terísticas, não quer dizer que 
a marcação é das piores. Para 
ser volante eu tenho que ser 
completo. Claro que o atleta 
tem muitas coisas que preci-
sa melhorar. No futebol não 

o FC Cascavel, fez 2 a 1 no Fi-
gueirense e avançou. O único 
estado que conseguiu colo-
car suas duas equipes na se-

gunda fase da Copa do Brasil 
foi o Piauí. Além do 4 de Ju-
lho, o Picos também passou 
pelo Atlético/AC por 1 a 0.

Foto: DiVulgação

dá pra jogar só com a bola 
no pé ou correndo, tem que 
ter equilíbrio. Em relação aos 
passes verticais, eu estou evo-
luindo. Tenho referências que 
sempre me aconselharam 
e é uma característica que 
sempre vou impor no meu 
jogo”, afirmou o meia. Vasco 

e Botafogo se enfrentam às 
17h deste domingo, em São 
Januário, pela 4ª rodada da 
Taça Guanabara. Enquanto 
o Bota tem cinco pontos na 
quarta colocação, o Vasco é 
o 11º, com apenas um ponto 
conquistado nas primeiras 
três partidas.
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DA REPORTAGEM

Um estelionatário, 39 
anos, foi preso em Barra do 
Garças suspeito de falsificar no-
tas de real e de dólar. A Polícia 
Federal informou que foram 
apreendidas milhares de cédu-
las falsas de R$ 100 e de R$ 50, 
além de dólares, em São José 
do Rio Preto/SP, onde o suspei-
to escondia as notas. O valor to-
tal apreendido não foi informa-
do. A ação aconteceu durante 
cumprimento de mandado de 
busca e apreensão expedido 
pela 5ª Vara Criminal da cidade 

Notas foram apreendidas pela PF 

Foto: Polícia Federal

paulista.
De acordo com a PF, com 

base em informações recebidas 
sobre a fuga do suspeito de São 
Paulo para Mato Grosso, os po-
liciais da Delegacia de Barra do 
Garça o localizaram e cumpri-
ram o mandado de prisão.

O suspeito ficará à dis-
posição da Justiça em razão 
do cumprimento do mandado 
de prisão e também será ins-
taurado inquérito policial para 
apurar a prática de estelionato. 
A PF informou que ele está su-
jeito à pena de até cinco anos 
de prisão.

Hospitais disponibilizam 14
novos leitos de UTI Covid-19
DA REPORTAGEM

O Hospital Metropoli-
tano, em Várzea Grande, e o 
Hospital de Nova Mutum, dis-
ponibilizaram, nesta semana 
14 novos leitos de UTI Covid-19 
para a regulação estadual. As 
novas vagas se somam aos 
501 leitos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que já esta-
vam em funcionamento em 
Mato Grosso.

São 9 novos leitos de 
Terapia Intensiva no Hospital 
Metropolitano, viabilizados 
diretamente pelo Governo 
do Estado, e 5 novos leitos in-
tensivos no Hospital de Nova 
Mutum, abertos em parceria 
com a gestão do município. 
O Hospital Metropolitano, 
que está em fase de amplia-
ção, ainda receberá outras 11 
vagas de UTI.

Os incrementos inte-
gram o pacote de ampliação 
de leitos para o enfrenta-
mento da pandemia, anun-
ciado na última semana pela 
gestão estadual. O trabalho 
do Governo faz parte de uma 
força-tarefa, junto aos Pode-
res e municípios, para garan-
tir o atendimento à popula-
ção e salvar vidas.

Conforme o cronogra-
ma, seriam abertos mais 5 
leitos no Hospital Santa Rita, 
em Alta Floresta, nesta sexta 
(19). Hoje (20), está prevista 
a abertura de mais 10 leitos 
intensivos no Hospital Esta-
dual Santa Casa, em Cuiabá, 
e de dois leitos no Hospital 
Coração de Jesus, em Campo 
Verde.

AÇÃO EM

PARCERIA
Na última semana, o 

Governo de Mato Grosso 
anunciou a ampliação de 160 
leitos de Terapia Intensiva 

Foto: divulgação

Governo ainda prevê a abertura de mais 20 leitos de Terapia Intensiva 

VÁRZEA GRANDE E NOVA MUTUM. Metropolitano e unidade no Médio Norte foram contemplados com ampliação

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Vera, Mo-
acir Luiz Giacomelli, rece-
beu em seu gabinete uma 
comitiva de agricultores e 
representantes do Sindi-
cato dos Produtores Rurais 
para debater sobre a elabo-
ração do projeto executivo 
da obra de asfaltamento da 
MT-140, no trecho que liga 
Vera a Nova Ubiratã.

Segundo ele, foi defi-
nido que um projeto exe-
cutivo deve ser entregue 
ao Governo do Estado nos 
próximos 70 dias. “Essa é 
a terceira reunião que es-
tamos fazendo sobre o as-
faltamento da MT-140, que 
liga Vera a Nova Ubiratã. O 
projeto está em andamen-
to e nos próximos 70 dias 
vai estar no Governo para 
ser aprovado e conveniado”, 
destacou.

A obra da rodovia es-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) divul-
gou edital para o preenchi-
mento de 465 vagas em cur-
sos superiores de graduação 
em Barra do Garças, Cuiabá, 
Rondonópolis, Sinop e Várzea 
Grande. O edital é destinado 
apenas a candidatos que já 

Projeto deve ser entregue ao Estado nos próximos 70 meses

VERA

Reunião discute projeto de
asfaltamento da MT-140

BARRA DO GARÇAS

Estelionatário é preso 
suspeito de falsificar
notas de real e dólar

5 CIDADES

UFMT abre 465 vagas em
cursos de graduação

Foto: divulgação

possuem curso superior.
Podem participar do 

processo seletivo somente 
candidatos que tenham di-
ploma de graduação, em cur-
so reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação ou revalidado 
pelo órgão competente no 
Brasil, e sejam oriundos de 
cursos de origem correlatos 
aos que pretendem se can-
didatar. As inscrições serão 

tadual deverá viabilizar o 
escoamento por parte dos 
produtores rurais. Serão 
asfaltados 42 km. “É mui-
to importante esta ligação 
porque Vera já está ligada 

pela MT-225 à BR-163 e a 
Santa Carmem. Essa ligação 
com Ubiratã vai abrir um 
novo rumo para nós, que é 
a região de Rondonópolis. 
E para os produtores então 

nem se fala. Os produtores 
estão se comprometen-
do em pagar inicialmente 
o projeto”, explica o presi-
dente do Sindicato Rural de 
Vera, Vidimar Siliprandi.

feitas exclusivamente via for-
mulário eletrônico online, no 
período de 22 a 23 de março.

A publicação da relação 
de inscritos e o resultado da 
classificação geral dos candi-
datos será divulgada no site 
da UFMT, a partir do dia 25 
de março. O período de pré-
-matrícula online no Sistema 
de Gestão de Ingresso (SGI) 
ocorre de 7 a 9 de abril. Os 

critérios de seleção envolvem 
os critérios de cursos afins 
e maior coeficiente de nota. 
Em caso de empate, prevale-
cerá o candidato com maior 
idade cronológica. 

No campus Araguaia 
em Barra do Garças são 90 
vagas. Em Cuiabá, 104 vagas. 
Em Rondonópolis, 128. Em 
Sinop, mais 131. E em Várzea 
Grande, 12.

em 14 municípios do estado. 
A ação custará cerca de R$ 9 
milhões por mês à gestão es-
tadual e contempla hospitais 
estaduais e municipais.

A gestão da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-MT) 
informa que as ampliações 
consideram as propostas en-
caminhadas oficialmente pe-

las Prefeituras ao Governo do 
Estado. Diante das propostas 
recebidas, também serão dis-
ponibilizados 500 leitos de 
enfermaria em parceria com 

gestões municipais de Mato 
Grosso. No momento, o Esta-
do estuda as propostas enca-
minhadas pelos 141 municí-
pios do estado.
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