
23 de março de 2021 - Ano II - Edição 504 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 30 | Mín 21
TERÇA-FEIRA

‘SOCORRO’
AO COMÉRCIO
PODE COMEÇAR
A VALER

INTERNAÇÕES 
SUSPENSAS EM
POLICLÍNICAS
E UPAS

R. DORNER
É CONTRÁRIO
A FERIADOS
E LOCKDOWN

CAMINHONETE
TRANSPORTAVA
120 TABLETES
DE DROGAS

DIZ BOTELHO LOTAÇÃO DE LEITOS SINOP SINOP
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SISTEMA EM COLAPSO

Jovem pode
fi nanciar
até 16,5 mil
pelo Pronaf
O Pronaf – Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar, 
é o fi nanciamento à implantação, am-
pliação ou modernização da estrutura 
de produção, benefi ciamento, indus-
trialização e de serviços no estabeleci-
mento rural ou em áreas comunitárias 
rurais próximas, visando à geração de 
renda e à melhora do uso da mão de 
obra familiar.    Página  -4

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

POCONÉ X SINOP

VIDA OU 
MORTE NO 
ESTADUAL

A 4ª rodada do Mato-gros-
sense 2021 será concluída nesta 
terça (23) com o último jogo 
que faltava. Em campo, os dois 
últimos colocados fazem uma 
partida de vida ou morte pela 
sobrevivência no campeonato. 
Quem vencer não apenas sai da 
zona de rebaixamento, como 
ainda chega à 7ª posição. O der-
rotado permanece na lanterna.

      Página - 6

Mendes vai anunciar “medidas
mais efetivas” contra Covid
O governador Mauro Mendes afi rmou que anunciará nesta terça (23) medidas 
mais duras para conter a proliferação do coronavírus, a Covid-19, em todo o esta-
do. Mendes, no entanto, não deu detalhes do novo decreto e quais serão as novas 
diretrizes a serem seguidas pelos 141 municípios.    Página -3

FUNAC

Estreitar o caminho de saída do egresso de unidade penal a uma nova oportunidade de mudan-
ça é uma das principais atividades desempenhadas pela Fundação Nova Chance (Funac). E o 
trabalho começa ainda no período de cumprimento das penas, com oferta de trabalhos intra e 
extramuros.                      Página -7

ASSESSORIA

Uma nova
chance a
reeducandos



Para se envolver com alguém, não é neces-
sário a formalidade de um casamento, seja 
ele no civil ou religioso. E sim, apenas viver 
com o brilho nos olhos, companheirismo e 
muito diálogo

  

Inúmeras informações envolven-
do relacionamentos são destaques 
diários. Relacionamentos humanos 
com abusos e agressões constantes 
compõem as notícias de um jornal 
impresso, televisivo e portais de con-
teúdo.

Esse turbilhão de notícias ruins 
me fi zeram refl etir sobre o concei-
to de relacionamento. Famílias são 
destruídas por pessoas inconse-
quentes. Infelizmente, algumas pes-
soas não aceitam o término de um 
ciclo e com o sentimento de posse 
cometem erros. Por um instante de 
fúria, interrompe a vida de quem di-
zia ser o seu grande amor.

Atualmente, estamos vivendo 
em uma sociedade fria, com valo-
res invertidos. Difi cilmente existe 
sinceridade e sentimento. Pesso-
as preocupam-se bem mais com o 
universo virtual. Fotos posadas com 
frases prontas prevalecem nas redes 
sociais enfatizando as aparências.

Talvez os relacionamentos não se-
jam tão complexos como parecem. 
Para se envolver com alguém, não é 
necessário a formalidade de um ca-
samento, seja ele no civil ou religio-
so. E sim, apenas viver com o brilho 
nos olhos, companheirismo e muito 
diálogo.

O amor entre duas pessoas é um 
sentimento único. Uma troca cons-
tante de aprendizado com situações 
positivas e negativas. É bem verda-
de que nada é tão leve como apre-
sentado nos contos de fadas, porém, 
quando verdadeiro, o sentimento 

surge, transforma toda a rotina e em 
cada detalhe mostra toda sua beleza.

Cada um possui a sua educação, 
com os seus objetivos, manias e pai-
xões distintas. Para viver essa experi-
ência é preciso aceitar os desafi os e 
principalmente, acolher a outra pes-
soa com todas as suas características. 
Sem querer mudar a personalidade.

O encantamento do amor cria 
expectativas, sonhos e idealizações. 
Um relacionamento amoroso neces-
sita de atenção, confi ança, cumplici-
dade e respeito. É fundamental agir 
verdadeiramente, se dedicar para 
construir uma relação saudável e 
mesmo juntos, respeitar a liberdade 
de cada um.

Sorte de quem tem alguém para 
dividir as vivências do dia, ganhar um 
cafuné, ouvir um “eu estarei sempre 
com você” e receber o abraço que 
acalma o coração. Sorrir por qualquer 
atitude, ter companhia para cozinhar, 
cuidar do cantinho do casal, plane-
jar viagens, ouvir uma boa música e 
compartilhar a simplicidade da vida.

Não sou especialista em terapia, 
tampouco em convivência de casais. 
Apenas uma comunicadora curiosa 
que acredita na busca pela felicidade.

Todo ser humano tem o direito de 
conquistá-la e viver este processo tão 
intenso. Encontrar um companheiro 
para construir, escrever e viver a má-
gica história de amor ao longo de 
anos felizes.

BRUNA DIAS É ANALISTA DE 
SOCIAL MEDIA, FOTÓGRAFA E 
PUBLICITÁRIA 

Existe fórmula para o encanta-
mento do amor?

E o “monstrinho” chegou
dos carros, redes sociais, serviços de e-
-commerce e por aí vai. Mas, sem fazer isso, 
a coisa não anda.

Na última troca de aparelho utilizei os 
serviços de migração oferecidos pelo sis-

tema operacional e o resul-
tado foi péssimo, principal-
mente no que diz respeito 
aos bancos. Alguns proble-
mas me atormentaram por 
um bom tempo, até que 
me lembrei que a migração 
poderia ter deixado falhas, 
exclui o que estava dando 
errado e refi z manualmen-

te, resolvendo todos os problemas. Dessa 
vez resolvi cuidar de cada confi guração de 
forma manual. Mais trabalho, mas menos 
chances de transtornos.

Tem muito mais sobre a experiência 
que, claro, vou compartilhar com vocês nos 
próximos textos. Fica de olho!

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, 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!

Cheguei a pensar fortemente em não comprar outro Xiaomi, 
especialmente com a alta do dólar, mas não encontrei, na mesma 
faixa de preço, aparelho com todas as características que eu 
desejava. Tudo bem que achei dispositivos com algumas confi -
gurações bem melhores, mas sempre algo deixava a desejar, nem 
que fosse o tamanho da tela. Como o que importa é o conjunto, 
estamos aqui, mais uma vez, com um dispositivo da marca.

CLIC 
FINAL 

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

Vocês devem se lembrar que, alguns 
dias atrás, falei sobre a compra de um novo 
celular. O aparelho escolhido foi o Poco X3 
NFC, da Xiaomi (levando a marca de sua 
subsidiária), mesma marca do meu apare-
lho atual que se tornou 
anterior. Após longa 
pesquisa cheguei à 
conclusão que ele seria 
um bom intermediário 
premium, por ter pro-
cessador Snapdragon, 
128 GB de armazena-
mento, 6 GB de RAM, 
tela grande (6,67 po-
legadas) e sensor de câmera principal da 
Sony, além de outros recursos interessan-
tes, como som stereo e carregador de 33W 
que possibilita cargas super-rápidas.

Comprei pela internet e escolhi a entre-
ga por Sedex. O menor tempo de transpor-
te signifi ca menos tempo sendo jogado de 
um lado para outro, o que não é nada bom 
para eletrônicos. Do envio à entrega, no in-
terior de MT, foram seis dias, não dá para 
reclamar.

Com a máquina em mãos começa o 
trabalho de migrar os dados do aparelho 
antigo para o novo. Não tem como dizer 
que essa tarefa divertida, levando-se em 
consideração vários serviços bancários que 
exigem os mais variados tipos de valida-
ção, contas de e-mail, controle fi nanceiro, 

BRUNA DIAS

Uma das poucas boas notícias vindas de Brasília 
nos últimos dias foi o avanço da pauta de modernização 
da infraestrutura. Dependem ou dependiam do Con-
gresso projetos que rompem com décadas de paralisia 
regulatória e poderão facilitar investimentos em setores 
cruciais como energia, transportes, saneamento e tele-
comunicações.

Na semana passada houve dois passos importan-
tes. O primeiro foi a aprovação fi nal do texto que altera 
as normas no setor de gás, em um processo iniciado 
ainda no governo Michel Temer (MDB).

As novas regras visam aumentar a concorrência, 
removendo uma infi nidade de gargalos. A Agência Na-
cional de Petróleo (ANP) ganha mais poderes para re-
gular a comercialização e defi nir parâmetros nacionais 
para os contratos.

A construção de gasodutos e terminais de arma-
zenagem passa a um regime de autorização, mais fl exí-
vel que o anterior, de concessão. Haverá ainda garantias 
de direito de passagem, com acesso de terceiros inte-
ressados à infraestrutura, até aqui quase monopolizada 
pela Petrobras.

Também deve ocorrer o desinvestimento por par-
te da Petrobras de 19 de suas 27 participações em distri-
buidoras estaduais de gás, parte de um acordo de con-
duta celebrado em 2019 pela estatal com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a ANP.

Por fi m, fi cam limitadas as possibilidades de con-
tratos entre empresas do mesmo conglomerado, um 
ponto importante para evitar a formação de novos mo-
nopólios. Nos próximos dois anos a agência deve avan-
çar nas defi nições dos parâmetros técnicos e concor-
renciais que nortearão o mercado.

Com as mudanças espera-se o aparecimento de 
novos participantes em toda a cadeia do setor, o que 
vem a calhar num momento em que se espera forte 
crescimento da oferta de gás nas áreas do pré-sal. O 
novo ambiente de mercado deve permitir signifi cativa 
redução nos custos nos próximos anos, com benefícios 
principalmente para a indústria.

Outro progresso notável foi a conclusão da vota-
ção do marco regulatório do saneamento, em que fo-
ram mantidos vetos presidenciais que se mostravam 
fundamentais para a modernização do setor. Em parti-
cular, manteve-se o veto à renovação sem licitação por 
30 anos dos atuais contratos de prefeituras com esta-
tais, o que vai acelerar as novas concessões em regime 
de concorrência. Há 1.160 contratos precários ou que 
vencem em até cinco anos e agora se adequarão às no-
vas regras.

São avanços importantes que vão se acumulando 
para tornar o país mais atrativo para investimentos e, no 
caso do saneamento, pôr fi m a vergonhosas carências.

Editorial

Mais infraestrutura

PANDEMIA
SEM FIM

Atuando na linha de frente no combate ao 
novo coronavírus em Cuiabá, o médico infec-
tologista Luciano Corrêa relatou momentos de 
exaustão vivenciados ao longo do último ano. 
Ele ainda lamentou os rumos que a pandemia 
tomou no país, atribuindo parte das consequ-
ências vividas hoje à política negacionista de 
alguns gestores quando da chegada do vírus 
no país, principalmente do presidente Jair 
Bolsonaro. Segundo o médico, os alertas feitos 
pelos especialistas foram ignorados e o tema 
acabou sendo politizado.

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!

DUPLICAÇÃO
DA BR-163

Novato na Assembleia Legislativa, o pecua-
rista Gilberto Cattani já mostrou que deverá ter 
um perfi l polêmico na Casa e, em sua primeira 
coletiva como deputado, disparou críticas contra 
a Rota do Oeste, empresa da Organização Odebre-
cht responsável pela concessão de 850,9 km da 
BR-163 em Mato Grosso. Ele criticou os pedágios 
cobrados pela empresa sem que a duplicação da 
via tenha sido concluída. “O contrato já expirou. 
Já foram os 5 anos [previstos para fazer a dupli-
cação]. A Odebrecht está cobrando para fornecer 
um serviço, mas o serviço não é feito”, afi rmou.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Haverá ainda garantias de direito de passa-
gem, com acesso de terceiros interessados à 
infraestrutura, até aqui quase monopolizada pela 
Petrobras
“ “ Um acidente envolvendo duas motos foi registrado na noite 

de domingo, na MT-358, próximo ao Distrito de Progresso, em 
Tangará da Serra. Um investigador da Polícia Civil informou 
que dois homens e uma mulher morreram no local e outras 
duas pessoas fi caram gravemente feridas com amputação 
das pernas e braços. As equipes do Corpo de Bombeiros e do 
Samu estiveram no local para fazer os atendimentos necessá-
rios. A Polícia Civil também investigará as responsabilidades.
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Mendes anuncia hoje “medidas 
mais efetivas” contra covid
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes afirmou que anun-
ciará nesta terça-feira (23) 
medidas mais duras para 
conter a proliferação do 
coronavírus, a Covid-19, em 
todo o estado. Mendes, no 
entanto, não deu detalhes 
do novo decreto e quais se-
rão as novas diretrizes a se-
rem seguidas pelos 141 mu-
nicípios de Mato Grosso.

Por meio de nota, o 
governador afirmou que 
tem dialogado com todos 
os Poderes, setor produtivo 
e sociedade civil organizada 
para chegar a “uma propos-
ta que surta impacto na de-
saceleração da transmissão 
do vírus”. 

Enquanto empresários 
tentam flexibilizar as medi-
das, sindicatos e segmentos 
ligados à saúde pedem “lo-
ckdown total” no estado.

“O consenso entre os 
setores e o Governo é de 
que há a necessidade ur-
gente de se tomar medidas 
mais efetivas”, consta nota 
do Governo do Estado. As 
novas medidas deverão co-
meçar a valer nas primeiras 
horas da próxima sexta (26). 
Mendes não divulgou qual 
será o horário em que anun-
ciará o novo decreto. 

COLAPSO
NA SAÚDE
A Secretária de Estado 

de Saúde (SES) notificou, 

SISTEMA EM COLAPSO. Decreto deverá começar a valer na sexta (26); governador, no entanto, ainda não deu detalhes
Foto: Divulgação

Governador Mauro Mendes anunciará “medidas mais efetivas”

linha de crédito vai desafogar comerciantes, segundo Botelho 

Prefeito de Sinop é contrário a feriados e a lockdown Russi cobrou prioridade na recuperação asfáltica 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

CLEMERSON MENDES
clemersonsm@msn.com

O primeiro secretário da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado estadual Eduardo Bote-
lho, comemorou o fato de o 
projeto de lei de ‘socorro’ a se-
tores comerciais como bares, 
restaurantes e de eventos ter 
sido aprovado em primeira 
votação pelos parlamentares 
na semana passada. A segun-
da votação foi feita ontem 
(22) e, aprovado e sancionado, 
o projeto já pode começar a 
valer.

“Nós estamos pedindo 
há muito tempo essa linha 
de crédito, e com essa vota-
ção encerrarmos para que já 
passe a valer e possa ter essa 
linha de crédito disponível 
para esse setor. Acho que vai 
ajudar e muito a alavancar e 
segurar esse setor, que está 
em situação complicada”, 
afirmou Botelho. Para o parla-
mentar, a principal contribui-

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sinop Ro-
berto Dorner participou, na ma-
nhã desta segunda (22), de uma 
reunião com alguns vereadores, 
onde o município se decidiu 
contrário à antecipação dos fe-
riados e também ao lockdown. 
Segundo ele, as pessoas estão 
mais protegidas no ambiente 
de trabalho do que em casa.

A reunião foi realiza-
da com os vereadores Elbio 
Volkweis, Paulinho Abreu, Ju-
ventino Silva, Célio Garcia, Ade-
mir Debortoli, Celsinho do So-
pão, Hedvaldo Costa, Lucinei 
Aparecido, Moisés do Jardim do 
Ouro, Professora Graciele, Pro-
fessor Mário e Toninho Bernar-
des. Para Dorner, a antecipação 
de feriados só iria prejudicar os 
trabalhadores de Sinop. “Sou 
contra a antecipação dos feria-
dos. Nosso povo precisa traba-

ção da AL foi, justamente, ter 
colocado o projeto em pauta 
a pedido dos comerciantes 
e empresários. “Esse projeto 
partiu da Assembleia Legis-
lativa numa discussão aqui 

lhar. Estou ciente da situação 
difícil que estamos vivendo na 
saúde pública e privada por 
conta da pandemia, mas parar 
o comércio não é a solução, por-
que as pessoas vão se aglome-
rar em festinhas privadas, então 
vamos reforçar as medidas de 
biossegurança, a conscientiza-
ção, para que a população pos-
sa continuar trabalhando”, se 
posiciona o prefeito.

O gestor ainda acredita 
que a maioria das pessoas está 
mais protegida em seu am-
biente de trabalho do que na 
própria casa. “No trabalho está 
todo mundo usando a máscara, 
o álcool em gel e mantendo o 
distanciamento e, em casa nin-
guém faz isso. Com o feriado, as 
famílias vão se reunir para fazer 
churrasco, os amigos vão beber 
juntos. Então, não vejo este fe-
riado como solução para frear o 
contágio da Covid-19”, disse.

OLHAR AOS LOJISTAS

‘Socorro’ ao comércio já pode
começar a valer, diz deputado

SINOP

Dorner contra feriados e lockdown: ‘mais 
proteção no trabalho que em casa’

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi, pediu celeridade 
ao Governo do Estado na 
pavimentação e recupera-
ção da MT-453. A estrada 
dá acesso à região de Dom 
Aquino, que possui produção 
na agricultura e pecuária, o 
que reflete no tráfego inten-
so pela rodovia estadual. A 
preocupação dos moradores 
e de produtores é com o pe-
ríodo chuvoso que dificulta 
ainda mais a trafegabilidade.

“A MT-453 encontra-
-se em péssimas condições 
de trafegabilidade, com 
grandes crateras e atoleiros 
oriundos das chuvas que já 
começaram a cair em Mato 
Grosso, o que coloca em ris-
co a vida dos motoristas que 
transitam pelo local, além de 
causar sérios prejuízos aos 
produtores e à arrecadação 
de impostos estaduais, pois 
a lentidão no transporte da 
produção diminui a capaci-

dade de escoamento”, ob-
servou. Outra reivindicação 
se trata da MT-430. A solici-
tação ao Estado, com cópia 
à Secretaria de Estado de In-
fraestrutura (Sinfra), atende 
o pedido dos vereadores de 
Santa Cruz do Xingú, Liliane 
Fedrigo, Vagner Antunes e 
Fernando da Costa. Segundo 
as lideranças políticas, o tre-
cho entre Santa Cruz e Con-
fresa se encontra precário 
sem condições de tráfego, 
com grandes crateras e ato-
leiros.

BR-364
Entre os pedidos de 

urgência encaminhados ao 
Executivo estadual, o presi-
dente da AL também cobrou 
urgência na recuperação as-
fáltica, construção de reduto-
res de velocidade e limpeza 
lateral na BR-364, entre Ja-
ciara e Rondonópolis. “Além 
das crateras, ainda está com 
o mato muito alto nas late-
rais da pista, o que acaba 
prejudicando a visibilidade 
dos motoristas”, alertou.

ASFALTO

Russi pede ao Governo 
urgência na recuperação 
de rodovias

no domingo (21), 628 novas 
confirmações de casos de 
coronavírus e 46 mortes nas 
últimas 24h.

Sem leitos em Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI) disponíveis para pa-
cientes com Covid-19, Mato 

Grosso já registra uma fila 
de 178 pessoas infectadas 
aguardando uma vaga. 
Desde o início da pande-

mia, foram contabilizados 
286.693 casos e 6.813 óbitos 
em decorrência do vírus no 
Estado.

dentro, que foi levada para lá 
para o governo e toda a es-
trutura para que eles enten-
dessem a necessidade disso”, 
completou. 

O ‘socorro’ aos setores 

virá em forma de linhas de fi-
nanciamento. São três linhas 
com valores e condições di-
ferentes para cada grupo de 
empresários, podendo che-
gar, inclusive, a juros zero.
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Jovem pode financiar até
R$ 16,5 mil pelo Pronaf
DA REPORTAGEM
AGR Notícias

O Pronaf – Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar, é o fi-
nanciamento à implantação, 
ampliação ou modernização 
da estrutura de produção, 
beneficiamento, industria-
lização e de serviços no es-
tabelecimento rural ou em 
áreas comunitárias rurais 
próximas, visando à geração 
de renda e à melhora do uso 
da mão de obra familiar.

Como não poderia fi-
car de fora, o Pronaf Jovem é 
uma das linhas do crédito ru-
ral que é destinada a jovens 
produtores que desejam co-
meçar o seu próprio negócio 
ou investir em melhorias na 
sua produção. Ainda com um 
valor baixo, o programa já co-
meça a atender algumas de-
mandas de pequenos produ-
tores que estão contribuindo 
para o agronegócio brasileiro.

Com a linha de crédito 
rural Pronaf Jovem é possí-
vel financiar investimentos 
destinados à construção, 

reformas ou ampliações de 
benfeitorias e instalações na 
propriedade rural, aquisição 
de máquinas, equipamentos 
e implementos, aquisição de 
matrizes, formação e recupe-
ração de pastagens, proteção 
e correção do solo, aquisição 
de bens como tratores e em-
barcações, entre outras ini-
ciativas.

Quem pode aderir a 
esta linha de crédito? Jovens 
agricultores, maiores de 16 
anos e com até 29 anos, per-
tencentes às famílias que 
apresentem a Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP). Ele 
ainda pode ser feito de duas 
maneiras: Individual: formali-
zado com um produtor, para 
finalidade individual; Coleti-
vo: formalizado com grupo 
de produtores, para finalida-
des coletivas. Quanto posso 
financiar? R$ 16,5 mil, obser-
vado que só podem ser con-
cedidos três financiamentos 
para cada cliente, ficando 
condicionada a nova contra-
tação à previa liquidação do 
crédito anterior.

O financiamento para 

Foto: Divulgação

Pronaf ainda é pouco conhecido

SABIA DISSO?. Pronaf Jovem é destinado a produtores jovens que desejam iniciar ou aprimorar produção
mais de um jovem produtor 
rural pode ser formalizado 
no mesmo instrumento de 
crédito, respeitado o limite 
de financiamento por cliente. 
A garantia é de livre nego-
ciação entre a instituição fi-
nanceira credenciada e a be-
neficiária do financiamento, 
observadas as normas perti-
nentes do Conselho Monetá-
rio Nacional.

A taxa de juros do Pro-
naf é baixa se levar em con-
sideração os juros praticados 
no Brasil. Um exemplo sim-
ples é o programa de casa 
própria do governo, Minha 
Casa Minha Vida, que pratica 
juros de até 10,5% a.a.

PRAZO
Até 10 anos, incluídos 

até 3 anos de carência, que 
poderá ser ampliada para até 
5 anos quando a atividade 
assistida exigir esse prazo e o 
projeto técnico comprovar a 
sua necessidade.

O Plano Safra prevê 
mais recursos e oportunida-
des para os pequenos pro-
dutores. Os beneficiários do 

Pronaf (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar) têm R$ 31,22 
bilhões à disposição para 
custeio, comercialização e in-
vestimento.

Houve aumento de 21% 
nas verbas de custeio do Pro-
naf. Pela primeira vez, o Te-
souro Nacional alocou mais 

DA REPORTAGEM

A Justiça Federal deter-
minou no domingo (21), em 
caráter liminar, que a União 
não promova o bloqueio do 
sistema de emissão do Do-
cumento de Origem Florestal 
(DOF) para produtos florestais 
com origem de Mato Grosso. 
O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
havia anunciado o bloqueio 
a partir desta segunda (22). 
Na prática, a proibição sig-
nificaria a paralisação de to-
dos os empreendimentos 
do setor de base florestal de 
Mato Grosso. As 1.681 empre-
sas ficariam impedidas de 
comercializar e transportar 
seus produtos florestais de 
origem nativa para outros es-
tados da federação. A juíza fe-
deral da 1ª Vara Federal Cível 
e Agrária Seção Judiciária de 
Mato Grosso, Ana Lya Ferraz 
da Gama Ferreira, concedeu 
tutela provisória de urgência 
impedindo o bloqueio do sis-
tema, pela falta de “razoabili-
dade” e “proporcionalidade”.  

DA REPORTAGEM

A CDL Sorriso manifes-
tou-se contrária à proposta do 
governador Mauro Mendes em 
antecipar os próximos feriados, 
com fechamento do comércio 
no período de 24 a 28 de março 
e de 1º a 4 de abril. Segundo o 
presidente da entidade, Paulo 
Silvestro, a medida acarretará 
mais perdas para o comércio, 
além de propiciar a aglomera-
ção de pessoas em festas clan-
destinas. Representantes dos 
municípios do Consórcio Teles 
Pires também se manifesta-
ram contrários à proposta.

Diferente de algumas 
CDLs de Mato Grosso, a Fede-
ração do Comércio de Bens, 

DA REPORTAGEM

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
revisou os dados da cultura 
de arroz e projetou uma pro-
dução ainda maior em Mato 
Grosso. No início deste ano, 
quando o plantio ainda es-
tava sendo feito, a autarquia 
federal havia estimado au-
mento de 0,9% na produção 
em relação à safra passada. 
Agora, com o início da colhei-
ta, a Conab já projeta uma sa-
fra de 415 mil toneladas, um 
crescimento de 2,6% em rela-
ção à temporada anterior.

Entre o boletim divul-
gado no início do ano e o di-
vulgado em março, a Conab 
também diminuiu a previsão 
de área plantada de 123 mil 
para 121 mil hectares. Caso a 
área seja mantida, represen-
tará um aumento de 2% em 

relação à safra 2019/20
 Para explicar o cresci-

mento na produção, a Co-
nab aponta uma melhora 
na produtividade. “A cultura 
tem apresentado bom de-
senvolvimento e o produto 
colhido apresenta ótima qua-
lidade, apesar de a umidade 
do grão estar, para estas pri-
meiras áreas, superior a 20%, 
um pouco acima do ideal. A 
expectativa é que excelente 
rendimento médio seja obti-
do para esta safra devido aos 
melhores pacotes tecnoló-
gicos empregados e às chu-
vas”, diz trecho do relatório.

De acordo com a Conab, 
a produtividade média é pro-
jetada em 3.431 kg/ha, 0,6% 
a mais que na temporada 
passada. No início do ano, a 
Companhia havia projetado 
um rendimento 3,2% menor 
que na safra anterior.

Proibição significaria a paralisação de todos os 1.681 empreendimentos 

CDL vai contra antecipar feriados 

Entidade ainda projeta produção de arroz ainda maior 

PRODUTOS FLORESTAIS

Licenças não serão bloqueadas

SORRISO

CDL é contra a antecipação de
feriados proposta pelo Governo

ARROZ

Conab classifica 
“excelente
produtividade” 
na atual safra

Foto: Marcos vergueiro 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Serviços e Turismo (Fecomér-
cio) acredita que a proposta 
de antecipar cinco feriados em 

recursos para subvenção do 
programa em relação aos 
demais, somando R$ 4,975 
bilhões. Estão garantidos re-
cursos de custeio para pro-
dução de alimentos básicos: 
arroz, feijão, mandioca, trigo, 
leite, frutas e hortaliças e para 
investimento na recuperação 
de áreas degradadas, cultivo 

Haverá aplicação de multa 
diária de R$ 10 mil em caso 
de descumprimento da de-
cisão. 

O Ibama alega que o 

bloqueio se daria pela inte-
gração entre os sistemas in-
formacionais de Mato Grosso, 
o Sistema Integrado de Mo-
nitoramento e Licenciamen-

to Ambiental (Simlam), e o 
Sistema Nacional de Controle 
da Origem dos Produtos Flo-
restais (Sinaflor), ainda não 
ter sido concluída.

Mato Grosso poderá ajudar a 
frear a transmissão da Covid-19 
no Estado. Por isso, a entidade 

disse que irá apoiar a medida 
do Governo, caso seja implan-
tada.

protegido, armazenagem, 
tanques de resfriamento 
de leite e energia renovável. 
Para o custeio e investimento 
nessas áreas, a taxa de juros 
é de 3% ao ano. Foram res-
tabelecidas as condições de 
financiamento de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural 
(Ater) ao agricultor familiar.
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P. RENAN NOGUEIRA DA SILVA – EPP (Madeireira Nossa 
Senhora Aparecida), CNPJ: 39.623.638/0001-14, torna ao pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA-LAS para a atividade de Serraria Com Desdo-
bramento e Benefi ciamento de Madeiras, localizada na Rua dos 
Jatobás, S/N, Quadra 87, Área Industrial, distrito de Entre Rios, 
na cidade de Nova Ubiratã/MT.

GUARANTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 73.625.048/0003-
20, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Alteração de razão social, pois a empresa GRAOTEC IMPLE-
MENTOS E INSUMOS LTDA-ME foi licenciada neste endereço, 
para atividades de Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predominância de insumos agropecuários / Comér-
cio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo / Comércio varejista de medicamentos vete-
rinários / Comércio varejista de produtos saneantes domissani-
tários, localizada na Rua Irai, N 310, sala 02, Industrial 2 Etapa, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

O Sr. Romélio José Gardin, inscrito no CPF sob o n° 
303.564.820-49 proprietário da Fazenda Meu Pedaço localiza-
da na Gleba Barreiro, no Município de Sorriso MT, torna público 
que requereu perante a SAMA, Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente do município de Sorriso MT, a Licença de operação 
(LO) para a atividade de Armazéns gerais cerealista no Municí-
pio de Sorriso-MT, não sendo necessária a elaboração de EIA/
RIMA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Tipo: Menor Preço Global

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mun-
do – MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 034/2021 
de 21/01/2021, torna público aos interessados que SERÁ PRORROGADA a 
data de abertura da licitação  modalidade Tomada de Preços marcada para o 
dia 25/03/2021, para contratação de empresa visando a “CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO – BLOCO 01, COMUNIDADE CRISTALINO 
DO NORTE, NOVO MUNDO - MT”, A nova data de abertura da  presente licita-
ção será no dia 05 de Abril de 2021, às 08H00. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da 
Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 
07H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.novomundo.mt.gov.
br

Novo Mundo, MT, 22 de março de 2021.
Eliel Kuss

Presidente CPL

Antônio Mafi ni
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã-MT torna público que a abertura do Pregão Pre-
sencial 013/2021 que se realizaria no dia 22/03/2021, às 08h00min, foi PROR-
ROGADO para o dia 14/04/2021 às 08h00min tendo em vista a ausência de 
interessados no certame. O julgamento do Pregão Presencial 013/2021 será 
realizado na sala de licitação localizada no paço municipal. Licitação destinada 
ao registro de preço para futura e eventual aquisição de caminhão compacta-
dor de lixo seminovo mínimo 19m³. Os interessados poderão consultar o edital 
e obter informações junto ao departamento de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova 
Ubiratã-MT, 22 de março de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 13/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 13/2021, cujo objeto é a: Aqui-
sição de 01 Caminhão do tipo Cavalo Mecânico Toco, Cabine Baixa Frontal  a 
Diesel, com ano de fabricação entre 2010 a 2015 USADO e de 01 Rolo Com-
pactador tipo Pé de Carneiro USADO, tudo em conformidade com as caracterís-
ticas técnicas e quantitativos descritos em Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com 
data prevista para abertura no dia 06/04/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital 
e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 
12:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br .

Nova Guarita – MT, em 22 de março de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Ofi cial

PREFEIUTURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 01/ 2021

A Prefeitura Municipal De Nova Guarita – Mt, Através Da Comissão Permanente 
De Licitação, Torna Público Para Conhecimento Dos Interessados, Que Reali-
zará A Licitação Na Modalidade Tomada De Preços N.º 01/2021, Cujo Objeto 
É A Contratação De Empresa Especializados Para Construção De Uma Praça 
Pública No Município De Nova Guarita, Na Avenida Norberto Schwantes,  Tudo 
Em Conformidade Com O Projeto Básico E Executivo De Engenharia, Memorial 
Descritivo E Planilha Orçamentária. Conforme Edital Nos Termos Da Lei Federal 
N.º 8.666/93 E Alterações Posteriores, Neste Município De Nova Guarita - Mt, 
Com Data Prevista Para Abertura No Dia 07/04/2021, Às 08:30 Horas. Cópias 
Do Edital E Informações Poderão Ser Obtidas, Através Do Site Www.Novaguari-
ta.Mt.Gov.Br E Do E-Mail: Licitacao@Novaguarita.Mt.Gov.Br. Nova Guarita – Mt, 
22 De Março De 2021.

Yana Maria Marcon
Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 RP

RETIFICAÇÃO  ABERTURA PREGAO 17/2021

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público a retifi cação da publicação de 
abertura do Pregão Presencial nº 017/2021, publicado no Diário Ofi cial de Mato 
Grosso nº 27963, página 47, na data de 22 de março de 2021. Onde se lê 
que realizará no dia 02/04/2021 às 8:00 horas. Leia-se: que realizará no dia 
07/04/2021 às 8:00 horas. Nova Ubiratã - MT, 22 de março de 2021.

Francine Oliveira
Secretária de Administração.

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA -MT
AVISO DE LEILÃO  Nº 001/2021 -  BENS MÓVEIS DIVERSOS

Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet
Leiloeiro Público Ofi cial Kleiber Leite Pereira Junior - Matricula 031/2015/ Ju-
cemat.
Dia do leilão: 09 de abril de 2021 – 6ª feira – 09:00 horas
Local do leilão:  pátio da Secretaria Municipal de Obras, perímetro urbano da 
cidade. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT, comunica aos interessados 
que realizará, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, leilão público para 
alienação de bens móveis diversos, conforme Anexo I, vendidos no estado em 
que se encontram, e demais condições gerais dispostas no Edital.
- Fato relevante: em função da pandemia Covid-19, caso ocorra restrição até a 
data do leilão, o leilão será somente ON-LINE. 
- Participação presencial (se houver) – preenchimento de fi cha cadastral no dia 
e antes de iniciar o leilão.
- Participação on-line - obrigatório prévio cadastro para aprovação e liberação 
de senha de acesso em até 24 horas antes do leilão no site:  www.kleiberjrlei-
loes.com.br. 
- Descrição dos bens, fotos, etc. , tem caráter meramente ilustrativos para publi-
cidade e divulgação do leilão. 
- Informações com a Comissão (66) 3564.1818    ou com o Leiloeiro (65)  
3028.1377 e  99289.8092. 
- Edital completo no site do leiloeiro: www.kleiberjrleiloes.com.br  para conheci-
mento, leitura e impressão, também disponível no site da Prefeitura no endereço   
Confresa.org  no link do  Portal da Transparência. 
- Visitas e vistorias aos bens no local do leilão, a partir do dia 01/04/2021, das 
08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h.

Confresa- MT, 22 DE MARÇO DE  2021
PATRICIA  CHAVES   MONTEIRO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO EM LEILÃO PUBLICO

PORTARIA  Nº127/2021

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA -MT
AVISO DE LEILÃO  Nº 001/2021 -  BENS MÓVEIS DIVERSOS

Leilão hibrido – presencial e on-line simultaneamente pela internet
Leiloeiro Público Ofi cial Kleiber Leite Pereira Junior - Matricula 031/2015/ Ju-
cemat.
Dia do leilão: 09 de abril de 2021 – 6ª feira – 09:00 horas
Local do leilão:  pátio da Secretaria Municipal de Obras, perímetro urbano da 
cidade. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT, comunica aos interessados 
que realizará, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, leilão público para 
alienação de bens móveis diversos, conforme Anexo I, vendidos no estado em 
que se encontram, e demais condições gerais dispostas no Edital.
- Fato relevante: em função da pandemia Covid-19, caso ocorra restrição até a 
data do leilão, o leilão será somente ON-LINE. 
- Participação presencial (se houver) – preenchimento de fi cha cadastral no dia 
e antes de iniciar o leilão.
- Participação on-line - obrigatório prévio cadastro para aprovação e liberação 
de senha de acesso em até 24 horas antes do leilão no site:  www.kleiberjrlei-
loes.com.br. 
- Descrição dos bens, fotos, etc. , tem caráter meramente ilustrativos para publi-
cidade e divulgação do leilão. 
- Informações com a Comissão (66) 3564.1818    ou com o Leiloeiro (65)  
3028.1377 e  99289.8092. 
- Edital completo no site do leiloeiro: www.kleiberjrleiloes.com.br  para conheci-
mento, leitura e impressão, também disponível no site da Prefeitura no endereço   
Confresa.org  no link do  Portal da Transparência. 
- Visitas e vistorias aos bens no local do leilão, a partir do dia 01/04/2021, das 
08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h.

Confresa- MT, 22 DE MARÇO DE  2021
PATRICIA  CHAVES   MONTEIRO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
ALIENAÇÃO EM LEILÃO PUBLICO

PORTARIA  Nº127/2021

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 confi gura Abandono de Emprego. Sinop/MT 18 de março 
de 2021. 18,19,23/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Vera – MT, nomeada pela Portaria nº 
014/2021, torna público que nos precisos termos do art. 24 I, da Lei nº 
8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal 9.412/2018 que realizou a 
Dispensa de Licitação n 003/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO, REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE 
COMBATE À INCÊNDIO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EVENTOS 
MUNICIPAL OLÍMPIO GIACOMELLI. 
  

Vera - MT, 22 de março de 2021. 
 

PABLO JUNIOR GONÇALES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria n° 014/2021 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 003/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, REPARO E MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE À INCÊNDIO DO PRÉDIO DO 
CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL OLÍMPIO GIACOMELLI. 
 
Licitante: CLEONICE ALVES DOS ANJOS – CNPJ: 26.233.482/0001-13; 
Valor global: R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais). 
Período/Prazo de execução: 10 (dez) dias, contados da assinatura do 
contrato. 
Prazo de vigência do Contrato: 60 (sessenta) dias contados da assinatura. 
Fundamento Legal: Artigo 24 I, da Lei 8.666/93 atualizado pelo Decreto 
Federal 9.412/2018.                 
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer Jurídico 
e justificativa (documentos anexos ao processo). 
 

Vera - MT, 22 de março de 2021. 
 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 

Recebimento das propostas: a partir do dia 23 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 14 
de abril de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 14 de abril de 2021, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 14 de abril de 
2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de mão de obra de vigias para atender as 
necessidades do Município. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 028/2021

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 22 de março de 2021.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 029/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 23 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 15 
de abril de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 15 de abril de 2021, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 15 de abril de 
2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de construção 
para pavimentação asfáltica, recuperação de bueiros e sarjetas. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 22 de março de 2021.

Leandro Nery Varaschin
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Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 
torna público que consagrou-se vencedoras do Pregão Eletrônico n.º 
001/2021, referente a “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes Empresas: 1) ORIGINAL 
PAPELARIA E SERVIÇO EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
05.774.463/0001-24, localizada na Avenida Coronel Duarte, n.º 215, na 
cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.005-500, vencedora dos itens n.° 1, 8, 
13, 16, 19, 24, 41, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 58, 59, 64, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 
82, 84, 85, 94, 101, 107, 111, 112, 115, 118, 126, 136, 137, 139, 152, 158 e 
160, com valor global de R$ 113.678,21 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e 
Setenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos). 2) MARIA JOSÉ DOS REIS 
NETO - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 10.226.940/0001-57, 
localizada na Rua Comandante Costa, n.° 10, Bairro Planalto Ipiranga, no 
município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.166-000, vencedora dos itens 
n.° 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
35, 36, 39, 42, 44, 48, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 77, 79, 
80, 81, 86, 89, 92, 96, 97, 100, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 143, 
148, 149, 150, 154, 156, 157 e 159, com valor global de R$ 134.647,40 
(Cento e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e 
Quarenta Centavos). 3) R. M DOS REIS COMERCIAL - ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 33.947.168/0001-68, localizada na Avenida 
Brasil, n.° 17, Sala 02, Quadra 46, Lote 19, Bairro CPA II, na cidade de 
Cuiabá – MT, CEP: 78.055-508, vencedora dos itens n.°  11, 23, 26, 32, 
33, 34, 37, 38, 40, 45, 52, 62, 78, 83, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 102, 104, 108, 
128, 129, 130, 131, 133, 144 e 153 com valor global de R$ 36.610,25 
(Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dez Reais e Vinte e Cinco Centavos); 4) 
CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.° 26.559.880/0001-24, localizada na Avenida Rio Grande do 
Sul, n.° 889-S, Bairro Menino Deus, no município de Lucas do Rio Verde – 
MT, CEP: 78.455-000, vencedora dos itens n.° 57, 151 e 155 com valor 
global de R$ 5.282,60 (Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e 
Sessenta Centavos); 5) MARIA ALICE DA SILVA EIRELI, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 14.284.593/0001-70, localizada na Rua Joaquim 
Murtinho, n.° 1408, Bairro Centro Sul, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 
78.020-290, vencedora dos itens n.°  98 e 99 com valor global de R$ 
104.687,25 (Cento e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e 
Vinte e Cinco Centavos). Os itens 2, 66, 135, 145, 146 e 147 restaram-se 
frustrados. Ipiranga do Norte – MT, 22 de Março de 2021.

Ipiranga do Norte – MT, 22 de Março de 2021.

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 
005/2021, referente ao “Registro de Preços Para Futura e Eventual 
Fornecimento de botijões, registros, recarga de gás e instalação de 
central de gás doméstico, a serem utilizados nas Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT”, a seguinte Empresa: 1) 
E. M. EHRIG & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
07.131.187/0005-35, localizada na Avenida Rio Branco, n.° 570, Centro, 
no município de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da 
presente licitação com valor global de R$ 39.670,50 (Trinta e Nove Mil, 
Seiscentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos).

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE ADESÃO N° 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2021
O Senhor CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 
Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após 
a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 
Adesão nº 001/2021 a favor da empresa JOSE JADIR FACCIO EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 06.982.999/0001-06, objetivando a Contratação de 
empresa para fornecimento de um Trator tipo Cortador de Grama Giro 
Zero, com operação em 360º, através de Adesão na Ata de Registro de 
Preços nº 222/2020 proveniente do Pregão Eletrônico nº 063/2020 da 
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT, perfazendo o valor 
total de R$ 34.625,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 
A referida contratação dos serviços será através de Adesão na Ata de 
Registro de Preços nº 0222/2020, proveniente do Pregão Eletrônico nº 
063/2020 da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT. P U B L 
I Q U E – S E. Marcelândia/MT, 22 de março de 2021.

Celso Luiz Padovani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REQUERIMENTO DE LP E LI

ASFALTO AVENIDA COLONIZADOR JOSÉ BIANCHINI
A Prefeitura Municipal de Marcelândia, CNPJ nº 03.238.987/0001-75, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA-MT), a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI), 
referente ao projeto de Recuperação de Pavimento em CBUQ em 
diversas ruas localizadas na sede municipal, perímetro urbano do 
município de Marcelândia/MT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO ON-76, MAN, VW/MASCA ROMA - PLACA QBV 5701, 
COM CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e manutenção do ônibus rodoviário ON-76, MAN, 
VW/MASCA ROMA – PLACA QBV-5701, a fim de, garantir o adequado 
funcionamento do veículo para dar celeridade na limpeza urbana. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (CNPJ 
Nº 07.811.058/0001-64). VALOR GLOBAL: R$ 13.081,24 (treze mil e 
oitenta e um reais e vinte e quatro centavos.). VIGÊNCIA: 90 dias a contar 
da data de assinatura do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2021, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NA FORMA DE MANIPULADOS E SOLUÇÕES 
OFTÁLMICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE 
SORRISO/MT. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson L. da Silva
Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal de Sorriso/MT

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, através da Comissão de 
Avaliação Patrimonial torna público para o conhecimento dos 
interessados que realizará, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
leilão do tipo Maior Lance, para alienação de bens móveis diversos de sua 
propriedade e no estado em que se encontram, conforme Anexo I que 
integra o Edital completo. Leilão híbrido: presencial e on-line 
simultaneamente. Os interessados em participar via internet deverão se 
habilitar em até 24 horas antes do leilão para aprovação de cadastro e 
liberação de acesso ao sistema no site: www.kleiberleiloes.com.br. 
Leiloeiro Público Oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira, portador da 
Matrícula nº 013/2008/Jucemat. Dia do leilão: 09 DE ABRIL DE 2021 – 
09:00 horas. Local do leilão: Departamento de Patrimônio – Avenida Los 
Angeles nº 210 – Jardim California perímetro urbano da cidade. A 
descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site do 
leiloeiro, nos folders/panfletos, ou em outro meio de publicidade, não tem 
efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente ilustrativos e para 
divulgação do leilão. Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser 
obtidos com a Comissão de Leilão (66) 3544.9456 ou com o Leiloeiro (65) 
3027.5131 e 99287.9838. Edital completo está disponível no site do 
leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br, para conhecimento, leitura e 
impressão. Veja também no site da Prefeitura, no Portal da 
Transparência. Visitas e vistorias aos bens: a partir do dia 01/04/2021, no 
horário das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 17:00h, no Departamento 
de Patrimônio, local onde se realizará o leilão. Lotes relacionados a 
veículos no Pátio da Secretaria Municipal de Viação e Transportes – 
Barracão Rio Negro - perímetro urbano de Sorriso/MT.

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO N° 001/2021

Sandra Marcia Pereira da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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DA REPORTAGEM

A Federação Paranaen-
se de Futebol (FPF) marcou 
mais dois jogos para esta se-
mana. O Maringá recebe o 
Coritiba, em Arapongas, nes-
ta terça, às 14h45, em jogo vá-
lido pela rodada 2, enquanto 
FC Cascavel recebe o Operá-
rio-PR, na quarta, às 15h, pela 
rodada 4 do Campeonato Pa-
ranaense, no Estádio Olímpi-
co Regional, em Cascavel. A 
saída da FPF para seguir com 
o calendário do estadual foi, 
novamente, mandar jogos 
no Estádio dos Pássaros. A 
cidade está liberada para re-
ceber partidas, como aconte-
ceu com o Londrina em duas 
oportunidades: diante do 
Maringá e Azuriz.

Antes, por conta do de-

PARANAENSE

Coritiba estreia hoje 
no Estadual

Jogo acontece no estádio dos Pássaros

creto estadual, o município 
de Cascavel não estava rece-
bendo jogos. A liberação veio 
apenas na última quinta-
-feira, para a partida entre FC 
Cascavel x Figueirense, pela 
Copa do Brasil, e se estende 
para a próxima semana.

O Coritiba fará sua es-
treia na competição diante 
do Maringá. O Coxa entrou 
em campo pela primeira vez 
na quinta passada, na vitória 
por 1 a 0 diante do União Ron-
donópolis, pela primeira fase 
da Copa do Brasil.

Em várias cidades, como 
Curitiba, Maringá, Paranaguá 
e Ponta Grossa, os jogos não 
estão liberados. Com isso, a 
FPF tem antecipado parti-
das para que os clubes não 
fiquem com muitas partidas 
pendentes.

Poconé e Sinop jogam hoje
por sobrevida no Estadual
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A 4ª rodada do Mato-
-grossense 2021 será conclu-
ída nesta terça-feira (23) com 
o último jogo que faltava. 
Em campo, os dois últimos 
colocados fazem uma par-
tida de vida ou morte pela 
sobrevivência no campeona-
to. Quem vencer não apenas 
sai da zona de rebaixamento, 
como ainda chega à 7ª posi-
ção. O derrotado permanece 
na lanterna. Um empate é 
péssimo a ambos.

Poconé e Sinop jogam a 
partir das 16h na Arena Pan-
tanal – o Estádio Neco Fal-
cão não está liberado para 
receber as partidas do Cava-
lo Pantaneiro. Até agora, as 
duas equipes perderam to-
das as partidas que fizeram e 
estão nas duas últimas posi-
ções. O PEC ainda está atrás 
por conta do saldo de gols (-9, 
contra -6 do Sinop).

Os resultados da rodada 
foram deram uma certa espe-
rança aos dois times. Os mais 
próximos na classificação são 
o Luverdense e o Dom Bosco, 
com 3 e 2 pontos, respectiva-
mente. Ambos já jogaram na 
rodada e não se deram bem. 
Após demitir o treinador Edu-
ardo Henrique, o LEC perdeu 
fora de casa para o Operário-
-VG por 2 a 0 e segue sem 
vitórias nesta temporada. 
Já o Dom Bosco caminhava 
para conquistar seu primeiro 
triunfa contra o Grêmio Sorri-
so quando sofreu o empate 
aos 49 minutos da segunda 

etapa. Com isso, somou ape-
nas um ponto.

Dessa forma, indepen-
dente de quem seja, o ven-
cedor deste confronto não 
só vai ficar aliviado, como 
também ultrapassar os ou-
tros dois rivais – tanto Poconé 

VIDA OU MORTE. Outros rivais seguem próximos na classificação; vitória é vital para escapar da queda

Foto: André durão

Foto: divulgAção/AtAlAntA

Foto: divulgAção

Sinop treina para desafio de vida ou morte nesta terça

Ganso toca na saída do goleiro para marcar o gol da vitória do Flu

Zagueiro foi chamado pelo técnico Roberto Mancini 

quanto Sinop chegariam aos 
mesmos 3 pontos do Luver-
dense, mas uma posição aci-
ma na classificação pelo cri-
tério ‘número de vitórias’.

REFORÇO
Para melhorar o elenco, 

a diretoria do Galo do Norte 
repatriou o lateral-esquerdo 
e meio-campista Maycon, 29 
anos. Ele já está registrado no 
Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF e está liberado 
para entrar em campo.

O velho conhecido este-

ve no clube entre as tempo-
radas 2016 e 2018 e integrou 
o grupo que chegou àquelas 
três finais consecutivas do 
Estadual, ficando com o vice 
em todas. Curiosamente, na 
última temporada, Maycon 
defendeu as cores do Poco-

né. Foram 10 partidas e dois 
gols marcados.

O atleta começou nas 
categorias de base do Goiás, 
e rodou por times como Mi-
neiros/GO, Porto Velho, Real 
Ariquemes e Vilhena, todos 
de Rondônia.

FLUMINENSE

Antes da volta dos titulares,
reservas têm mais uma chance

LEMBRA DELE?

Nascido em MT, zagueiro Rafael Tolói
é convocado para a seleção italiana
DA REPORTAGEM

O zagueiro Rafael To-
lói, 30 anos, natural de Glória 
D’Oeste, é a novidade na con-
vocação da seleção italiana 
para as Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022. A Fifa 
aceitou a sua naturalização 
no mês passado.

O atleta mato-grossen-
se, que está na Atalanta há 
seis temporadas e recente-
mente completou 200 jo-
gos pelo clube, foi chamado 
pelo técnico Roberto Mancini 
para ingressar à tetracampeã 
Azzurra. Os primeiros jogos 
da Itália serão contra Irlanda 
do Norte, Bulgária e Lituânia, 
entre os dias 25 e 31 de março.

Tolói começou a carreira 
no Goiás, onde se destacou 
no profissional com títulos 
e foi transferido ao São Pau-
lo. No Tricolor, ele jogou por 
quatro temporadas e chegou 

DA REPORTAGEM

Mesmo ainda sem es-
trear na temporada 2021, Fred 
foi assunto na vitória do Flu-
minense sobre o Bangu por 1 
a 0. Tudo porque Ganso brin-
cou com o fato de ter feito o 
gol da partida atuando como 
um “falso 9”. Na comemora-
ção e após a partida, o cami-
sa 10 disse que ia “roubar” a 
posição do centroavante. Nas 
redes, o camisa 9 respondeu: 
“@phganso, nosso time já tá 
cheio de falso 9! Pelo amor de 
Deus, fica na 10 que eu pre-
ciso daqueles 50 passes pra 
gol que vc dá na média por 
ano...”, brincou Fred.

Com a segunda vitória 
seguida, o Fluminense che-

a ser emprestado brevemen-
te para a Roma no início de 
2014.

Depois de retornar ao 
São Paulo, o defensor foi ad-

gou aos seis pontos e saltou 
para a quarta colocação na 
Taça Guanabara. O Tricolor 

quirido pela Atalanta no fim 
de 2015. Mantendo a regula-
ridade no time de Bérgamo, 
o zagueiro ganhou ainda 
mais notoriedade sendo efe-

tivo nas últimas duas Ligas 
dos Campeões. Pela seleção 
brasileira, Tolói chegou a atu-
ar apenas nas categorias de 
base.

Foto: AssessoriA

volta a campo nesta terça 
(23) contra o Boavista. A es-
treia dos titulares, no entan-

to, só deverá ser na sexta-fei-
ra, contra o Volta Redonda, 
pela sexta rodada.
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DA REPORTAGEM

O jornalista Andersen 
Navarro, 53 anos, está interna-
do no Complexo Hospitalar de 
Cuiabá para tratamento do co-
ronavírus (Covid-19). Segundo 
a família, o quadro clínico dele 
é considerado estável. O jorna-
lista foi internado na terça (16), 
mas não apresentou sintomas.

Andersen teve 50% do 
pulmão comprometido pela 

Andersen Navarro respira com ajuda de
aparelho de oxigênio

Foto: RepRodução/InstagRam

doença e respira com ajuda de 
aparelho de oxigênio. Ele está 
acomodado em um quarto co-
mum do hospital e acordado, 
mas não pode falar ou fazer es-
forço.

Navarro é apresentador 
e diretor de jornalismo da TV 
Cidade Verde, na Capital. Tem 
35 anos de profissão, sendo 33 
na TV Centro América. Ele tam-
bém é radialista, pastor e pales-
trante.

Uma segunda chance a reeducandos
DA REPORTAGEM

Estreitar o caminho de 
saída do egresso de unidade 
penal a uma nova oportu-
nidade de mudança é uma 
das principais atividades de-
sempenhadas pela Funda-
ção Nova Chance (Funac). 
E o trabalho começa ainda 
no período de cumprimento 
das penas, com oferta de tra-
balhos intra e extramuros. O 
último levantamento, inclu-
sive, apontou que em feve-
reiro deste ano, 472 homens 
e mulheres que cumprem 
pena em regime fechado e 
semiaberto exerciam alguma 
atividade laboral.

As oportunidades de 
trabalho foram disponibili-
zadas por meio de contratos 
que a unidade tem com pre-
feituras, empresas privadas e 
órgãos da administração pú-
blica direta e indireta. Mato 
Grosso tem uma população 
carcerária de pouco mais de 
12 mil pessoas.

Uma das frentes de atu-
ação da Funac, que é vincu-
lada à Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT), é por meio do patronato 
público penitenciário, onde o 
egresso tem todo o amparo 
social, trabalho e profissiona-
lização para a ressocialização. 
As atividades são realizadas 
por uma equipe multidisci-
plinar de psicólogas, pedago-
gas e assistentes sociais.

Segundo a diretora 
executiva da Funac, Michelli 
Egues Dias Monteiro, somen-
te no mês de fevereiro deste 
ano, 54 pessoas do regime 
semiaberto foram encami-
nhadas para vagas de traba-
lho. Pela atividade laboral, o 
egresso recebe um salário 
mínimo.

“Nosso setor dá todo 
suporte para o recomeço da 
pessoa que sai da unidade 

penal. Prestamos atendi-
mento desde a regularização 
da documentação civil até o 
contato com a família e a pro-
fissionalização. É um traba-
lho de extrema importância 
para a efetiva ressocialização 
do cidadão”, enfatizou.

Dentre os órgãos públi-
cos que empregam mão de 
obra de reeducandos estão 
as Secretarias de Fazenda, 
de Educação, de Segurança 
Pública, e ainda a Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccio-
nal Mato Grosso (OAB-MT), 
Defensoria Pública Estadual, 
Prefeitura de Cuiabá, dentre 
outros.

“Com a atuação do pa-
tronato todos ganham. Ga-
nha a família do egresso que 
terá uma esperança com o 
ente. Ganha a sociedade que 
terá uma pessoa a menos 
envolvida em práticas deliti-
vas e o governo no geral, que 
não terá que pagar para que 
esta pessoa continue presa 
e o empresário que utiliza a 
mão-de-obra e reduz seus 
custos. E no fim, o próprio 
egresso ganha o protagonis-
mo da sua mudança”, revela 
Michelli.

Entre as funções labo-
rais desempenhadas pelos 
egressos estão serviços ge-
rais, limpeza, manutenção, 
jardinagem, motorista, área 
administrativa, entre outras.

ATENDIMENTO
Por conta da pandemia 

da Covid-19, os atendimentos 
estão sendo feitos somente 
mediante agendamento. 

O expediente é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17 horas. A sede da Funac fica 
na Rua Governador Jarí Go-
mes, bairro Boa Esperança, 
em Cuiabá. 

Os telefones para con-
tato são 3613-8626, 3613-8613, 
98463-0210 e 99919-6161.

Foto: assessoRIa/sesp-mt

Um total de 472 homens e mulheres exercem alguma atividade laboral

FUNAC. Unidade dispõe de assistência social e profissional aos que estão em regime fechado ou semiaberto

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Uma equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu na madrugada 
de domingo, durante abor-
dagem, uma caminhonete 
em uma rua lateral da BR-
163 transportando 40 paco-
tes de pasta base de coca-
ína e 85 pacotes de skunk 
(supermaconha). O moto-
rista, 30 anos, foi preso.

De acordo com a PRF, 
o condutor apresentava ex-
tremo nervosismo e inquie-
tação, enquanto os policiais 
faziam a busca em seu ve-
ículo, que tinha um fun-
do falso na carroceria para 
transportar os entorpecen-
tes. Após a apreensão da 
droga, o suspeito confessou 
que estava levando o entor-
pecente para Goiás e, para 
isso, recebeu R$ 10 mil.

Ele foi conduzido à de-
legacia de Polícia Federal e 
deverá responder por tráfi-
co de drogas. Ele também 
é acusado de envolvimento 
em homicídio. A quantida-
de de droga não foi infor-
mada.

DA REPORTAGEM

Policlínicas do Verdão, 
Coxipó e Pedra 90 tiveram 
internações suspensas na 
manhã de domingo (21) em 
decorrência da lotação dos 
leitos ocasionada pela Co-
vid-19. Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) dos bair-

Polícia encontrou maconha e cocaína com o suspeito

SINOP

PRF prende homem transportando 
mais de 120 tabletes de drogas

CUIABÁ

Jornalista é internado 
com Covid e tem 50% do 
pulmão comprometido

SAÚDE EM COLAPSO

Lotação de leitos: internações  
suspensas em policlínicas e UPAs

Foto: dIvulgação

ros Morada do Ouro e Pasco-
al Ramos também atingiram 
capacidade máxima.

A Prefeitura informou 
que a policlínica do Planalto 
também deixou de atender 
novas internações. “No entan-
to, em todas essas unidades, 
o atendimento está sendo 
priorizado para casos de ur-

gência e emergência”, diz em 
nota.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, o pronto 
atendimento na Policlínica 
do Verdão também deixou de 
funcionar. 

Nas outras unidades, 
contudo, atendimento está 
sendo priorizado somen-

te para casos de urgência e 
emergência. 

“Em todas as unidades 
continuam sendo feitos os 
testes rápidos, PCR Swab, 
para a Covid, através de pedi-
do médico, bem como os exa-
mes de raio-x, também atra-
vés de pedido médico”, disse 
a secretaria em nota.
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