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Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 22
QUINTA-FEIRA

CÂMARA
DEVOLVE À
PREFEITURA
R$ 500 MIL

ANTONIO GALVAN
É ELEITO NOVO
PRESIDENTE DA
APROSOJA BRASIL

MARÇO É O MÊS
COM MAIS MORTES
DESDE O INÍCIO
DA PANDEMIA

DEPUTADOS
APROVAM PCCS
A SERVIDORES
DE CARREIRA

SORRISO PRODUTOR DE MT COVID-19 DO PARLAMENTO
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SORRISO

RENDA FIXA: 5
CARACTERÍSTICAS
DOS ATIVOS
PARA OTIMIZAR
OS RESULTADOS

Macaco-aranha
é resgatado
após 20 anos
acorrentado

A Renda Fixa é um ativo que está 
presente na carteira da maioria dos 
investidores - desde os mais conser-
vadores, até os arrojados –, e mui-
tos deles ainda acreditam que é um 
investimento previsível, que rende 
pouco e indicada para quem tem mais 
aversão ao risco. Para Mônica de Mo-
raes, especialista na área e sócia da 
Allez Invest, não é bem assim. Página  - 4

Agentes do Núcleo de 
Fiscalização Integrada e 
da Polícia Civil apreende-
ram um macaco-aranha 
da testa branca que estava 
amarrado por corrente em 
uma propriedade rural em 
Sorriso há mais de 20 anos. 
O delegado Getúlio Daniel 
afi rmou que o proprietário 
da fazenda onde o macaco 
foi encontrado deve res-
ponder por maus-tratos.                  

Página  -6

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

ESTADUAL 2021

Sinop FC
precisa de
“socorro
fi nanceiro”

Afundado na lanterna do 
Campeonato Mato-grossense 
2021, o Sinop corre sério risco 
de rebaixamento. Na terça (23), 
em duelo de desesperados, con-
seguiu a proeza de ser derrota-
do para o Poconé e agora segura 
sozinho a lanterna do certame. 
O técnico Marcos Birigui apon-
tou que a equipe até jogou de 
igual para igual com o Poconé, 
mas saiu derrotada.
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DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

Contrato
com empresas 
de radares é 
rescindido pelo 
prefeito Dorner

FIM DA NOVELA

No início da tarde de ontem (24) o 
prefeito de Sinop, Roberto Dorner 
(Republicanos)assinou a rescisão 
contratual com a empresa res-
ponsável pela implantação dos 
radares na cidade. Essa foi uma 
das bandeiras de campanha do 
republicano nas eleições do ano 
passado.                       Página -3



Mas só pode trabalhar quem está vivo, só 
pode procurar emprego quem tem saúde

  

Desde o início da pandemia, em março de 2020, 
Mato Grosso tem sido um estado que sempre aliou sal-
var vidas e também salvar os empregos. Permitimos 
praticamente todas as atividades econômicas, impondo 
apenas algumas restrições muito pontuais para evitar 
aglomerações. Mas agora estamos em uma situação crí-
tica, assim como todo o País. Batemos recorde de mor-
tes diárias, chegando a 125 nesta segunda-feira (22.03). 
Essas vidas, meus amigos, não voltam. E a dor dos ami-
gos e familiares é sentida por toda a vida. E nós do Go-
verno não podemos fi car inertes: fomos à Assembleia 
propor que os feriados fossem antecipados, para termos 
maiores restrições nos próximos 10 dias, além daquelas 
que já colocamos em vigor.

O projeto não foi aprovado, infelizmente. Estamos 
numa democracia e o poder do governador não é abso-
luto. Tentamos e continuaremos a tentar fazer aquilo que 
é certo e respaldado na ciência. Com ou sem feriados, 
quero pedir a colaboração de todos para que nos esfor-
cemos para praticar e reforçar o distanciamento social, 
porque o momento exige isso para salvarmos a sua vida, 
a vida da sua família e das pessoas que você ama. Somos 
o estado brasileiro com o menor índice de adesão ao iso-
lamento social por parte da população, de acordo com o 
Mapa Brasileiro da Covid-19. E isso refl ete diretamente no 
contágio e, por consequência, nas mortes.

Sabemos que é um momento difícil. Que é difícil 
deixar de lado os almoços em família, a confraternização 
com os amigos. Mas é justamente para preservar a vida 
de todas as pessoas que a gente ama, e a nossa, é que 
precisamos fazer esse esforço. Não será um decreto ou 
uma lei, sozinhos, que vão resolver o problema. O contá-
gio ocorre pelo contato humano, e só com a colaboração 
de toda a população poderemos reduzir a contaminação 
e as mortes. Precisamos que daqui para a frente haja um 
pacto pela vida, e uma guerra contra a aglomeração. 
Que seja um período de refl exão, de distanciamento, de 
oração, de fé em Deus.

Peço para que não façam festas ou aglomerações, 
porque isso irá prolongar o sofrimento que todos nós es-
tamos passando. Quanto mais rápido conseguirmos bai-
xar a ocupação de UTIs, reduzir o contágio e as mortes, 
mais rápido poderemos retornar à nossa vida nesse novo 
normal. Aumentamos as multas para pessoas e empre-
sas que aglomerarem. Triplicamos para quem reincidir, e 
vamos fechar os estabelecimentos que insistirem na ile-
galidade. Seremos intolerantes com irresponsáveis que 
possam causar a morte de mais mato-grossenses. O 
Governo, com as nossas forças de Segurança, vai intensi-
fi car a fi scalização nos locais de frequente aglomeração, 
como os condomínios, os bairros, beira dos rios, portas 
de conveniência e outros.

Estamos sensíveis às difi culdades de você, trabalha-
dor. Também sou empresário. Conheço de perto a rotina 
de empregadores e empregados. É por isso que criamos 
o Desenvolve Emergencial, prorrogando e concedendo 
linhas de crédito para que os pequenos, médios empre-
sários e os setores mais atingidos pela pandemia possam 
segurar as pontas nesse período, de forma a manter as 
atividades e o mais importante, que são os empregos. 
Prorrogamos IPVA e licenciamento para a população, 
não aumentamos nenhum imposto e continuamos com 
ICMS zero da cesta básica para aliviar o bolso do povo. 
Estamos com o maior investimento em obras e ações da 
história, que estão gerando milhares de empregos. Serão 
criados 52 mil novos empregos diretos e indiretos até fi nal 
de 2022. Mas só pode trabalhar quem está vivo, só pode 
procurar emprego quem tem saúde. Teremos tempo 
para retomar a economia, mas a luta para salvar vidas é 
urgente.

O Governo tem feito o possível e o impossível naquilo 
que ele pode: Mato Grosso tinha não tinha nenhuma UTI 
exclusiva para a covid no início de março de 2020. Pou-
co mais de um ano depois, temos 535 para tratar casos 
de covid, seja as pactuadas, cofi nanciadas e próprias. Es-
tamos em processo de abertura de mais 120 UTIs e 500 
leitos clínicos. O problema não é dinheiro, meus amigos. 
Temos recursos para abrir outras centenas. Mas depende-
mos de profi ssionais de saúde, que estão escassos, que 
estão trabalhando no limite. Precisamos de remédios 
para UTIs, que dependem do Governo Federal. E de vaci-
nas, que estão chegando aos poucos. Estamos negocian-
do com laboratórios para aquisição direta de vacinas, ago-
ra que recebemos a permissão de compra pela Justiça e 
pelo Governo Federal, mas não é um processo que ocorre 
do dia para a noite.

Já distribuímos mais de 600 mil testes para todos os 
141 municípios e estamos adquirindo mais 550 mil. En-
viamos recursos extras de R$ 70 milhões para as prefei-
turas ampliarem o combate e a prevenção. Ampliamos o 
Hospital Metropolitano e o Hospital Estadual Santa Casa. 
Abrimos o Centro de Triagem, que oferece testagem, 
atendimento, exames, tomografi a e até medicamentos 
se o médico prescrever. Somos o estado que mais testa 
a população no Centro-Oeste e o que tem a maior média 
de UTIs por 100 mil habitantes. Mas se a população não 
colaborar e praticar o distanciamento e as medidas que 
todos conhecemos, nunca teremos leitos sufi cientes. Pre-
cisamos de cada um de vocês para superar essa situação 
difícil e evitar que mais vidas sejam perdidas. Por isso, va-
mos fazer um pacto pela vida, e travar uma guerra contra 
a aglomeração.

MAURO MENDES É GOVERNADOR DE MATO 
GROSSO

Precisamos de todos para declarar 
guerra à aglomeração

Trocar o pneu com o carro andando...
tas), e fui destrinchando o restante 
por ordem de prioridade. E-mails, sis-
temas bancários e outros foram sendo 
resolvidos de forma breve, por ques-
tão do uso frequente. Sistemas de 
controle fi nanceiro e outros aplicati-

vos de gestão vieram na 
sequência. O restante 
foi sendo ajustado até 
que, menos de 24 horas 
depois, tudo estivesse 
no novo aparelho.

A “pressa” tem dois 
motivos muito eviden-

tes: o principal deles é ter tudo que 
preciso em um lugar só e saber que 
não vou fi car “perdido” entre dois 
aparelhos. O segundo é o fato do apa-
relho antigo já estar vendido, e isso 
me causa desconforto enquanto a en-
trega para o novo dono não é feita.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfi l em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Nunca fui de “enrolar” para migrar de um celular para outro. 
Como já falei anteriormente, não consigo entender a lógica de fi -
car “enrolando” para fazer isso. Essa migração foi particularmen-
te mais complexa, pelo volume de informações e aplicativos que 
utilizo atualmente e pela agitação que minha vida se encontra. 
Mas, claro, como diz o ditado, “quem quer arruma um jeito, quem 
não quer arruma uma desculpa”. E está feito!

CLIC 
FINAL 

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

Sei que essa expressão pode soar 
estranha para muita gente, mas costu-
mava-se dizer, em outros tempos, que 
quando você precisava fazer alguma 
intervenção que exigisse pausa para 
ser feita sem ter a possibilidade qual-
quer parada estava, 
no sentido fi gurado, 
“trocando o pneu 
com o carro andan-
do”. A analogia tem 
certo sentido, e nos 
encontramos em si-
tuações como essas 
de vez em quando.

Hoje em dia parte da minha vida 
passa pelo celular. Sem qualquer exa-
gero ele é fundamental em meu dia a 
dia, então não havia, necessariamen-
te, a possibilidade de “parar” e fazer 
a migração com calma. A pressa inicial 
era, com o aparelho devidamente ati-
vado e atualizado, acelerar o processo 
de migração de modo que tudo que eu 
precisasse estivesse em um lugar só.

Comecei a “brincadeira” colocan-
do o celular para instalar todos os 
aplicativos que uso. Isso mesmo, ins-
talar. Lidar com cada um seria tarefa 
posterior. Com tudo instalado foi hora 
de começar a migração, propriamente 
dita.

Migrei o WhatsApp (as duas con-

MAURO MENDES

O governo Jair Bolsonaro enfi m publicou 
medida provisória com os critérios para o novo 
auxílio emergencial, que será pago por quatro 
meses a partir de abril. Com custo total limitado 
a R$ 44 bilhões, espera-se que o benefício atinja 
até 45,6 milhões de pessoas.

Consequência da falta de planejamento mí-
nimo por parte do Planalto, o atraso contribuiu 
para a deterioração da atividade e dos humores 
da opinião pública. Segundo pesquisa Datafo-
lha, 65% dos brasileiros aptos a votar acreditam 
que a situação econômica do país vai piorar — 
mais que os 60% contados na recessão de 2015.

Os critérios de acesso e valores ao benefício 
são mais restritivos em comparação aos que vi-
goraram em2 020. Só poderá recebê-lo quem se 
inscreveu no ano passado, e foram apertados os 
parâmetros de renda e condicionalidades.

O valor médio fi cará em R$ 250 ao mês, 
podendo chegar a R$ 375 no caso de mulheres 
chefes de família ou fi car em R$ 150 para bene-
fi ciários que morem sozinhos. Apenas uma pes-
soa por família poderá receber o pagamento — e 
desde que a renda familiar por pessoa não supe-
re meio salário mínimo.

Além do óbvio erro de não preparar o país 
para uma segunda onda da pandemia, Brasília 
perdeu a oportunidade de repensar os progra-
mas de transferência de renda em bases mais 
duradouras. Tivesse havido esforço intelectual 
e coragem política desde o ano passado, cer-
tamente teria sido possível obter recursos para 
uma proteção social mais ambiciosa.

Ao menos agora virá algum alívio, montante 
menor que no ano passado, dadas as limitações 
orçamentárias que se tornaram mais severas na 
crise. Qualquer alento mais vigoroso dependerá 
de aceleração do ritmo de vacinação, de modo 
a virar a curva de contágio e mortes da pande-
mia antes de meados deste 2021. Mesmo nesse 
cenário é possível que permaneça a necessida-
de de mais proteção social e de renovação de 
outros programas, como o que reduz jornadas 
e salários.

Tudo isso envolve custos para os cofres pú-
blicos e exige planejamento. Não será aceitável 
que o governo chegue até julho, data de paga-
mento da última parcela do auxílio, sem saber o 
que fazer.

Editorial

Auxílio, enfi m

MEDIDAS
DURAS
O secretário de Estado de Fazenda, Rogé-

rio Gallo, defendeu as medidas restritivas que 
têm sido decretadas pelo Governo para tentar 
frear a Covid-19 - como toque de recolher. Se-
gundo ele, não são apenas maneiras de ali-
viar a pressão sobre o sistema de saúde, que 
hoje encontra-se colapsado, mas também de 
salvar a economia. “Nesse momento, não há 
melhor política fi scal e econômica do que nós 
superarmos a transmissão do vírus, contê-lo, 
e fazer uma vacinação em massa”, disse.

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!

ÂNIMOS
EXALTADOS
Os ânimos se exaltaram na Assembleia Le-

gislativa entre os deputados Carlos Avalone e 
Faissal Calil, na terça, durante a sessão. O tema 
do bate-boca foi a Energisa, responsável pela dis-
tribuição de energia em MT, que é alvo de uma 
CPI. Há semanas, Faissal vem acusando a empre-
sa de fraudar balancetes para conseguir aumen-
tar a conta de luz no Estado. Ao novamente criti-
car a concessionária, entrou em um embate com 
Avalone, que saiu em defesa da empresa, alegan-
do que a mesma fez uma doação de 100 cilindros 
de oxigênio para ajudar pacientes com Covid-19.

Crédito: Portal Sorriso
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Ao menos agora virá algum alívio, montante 
menor que no ano passado, dadas as limitações 
orçamentárias que se tornaram mais severas na 
crise
“ “ Sorriso: um motorista, que não teve a identidade informada, 

fi cou ferido ao se envolver em uma confusão em um posto de 
combustíveis situado às margens da BR-163, na saída para Lucas 
do Rio Verde. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros com duas 
perfurações sendo uma na mão direita e outra no tórax. Segun-
do testemunhas, o motorista teria tentado ajudar um amigo que 
estaria ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas e passou 
a ser agredido. Durante a confusão, a vítima acabou ferida. O epi-
sódio foi registrado no banheiro do posto de combustíveis.
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Dorner cancela contrato de radares
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Depois de uma expec-
tativa por parte dos mora-
dores sinopenses, a prefei-
tura anunciou ao Diário do 
Estado MT, através de sua 
assessoria de imprensa que 
não vai renovar o contrato 
com a empresa de radares.

A rescisão foi assinada 
no início da tarde de ontem, 
pelo prefeito Roberto Dor-
ner (Republicanos), onde 
através de uma Notificação 
Extrajudicial decidiu por 
abrir não de uma possível 
renovação ao término do 
acordo vigente.

Com a decisão toma-
da pelo chefe do Executivo, 
a empresa responsável pela 
fiscalização eletrônica, de-
verá remover seus equipa-
mentos assim que a vigên-
cia do contrato chegar ao 
seu vencimento no dia 24 
de maio.

“Ocorre que a Prefei-
tura Municipal de Sinop/
MT, com a nova Gestão 
2021/2024, juntamente com 
a Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte Urba-
no, vem notificar a empre-
sa Serget Mobilidade Viária 
Ltda, que não tem mais in-
teresse em renovação do 
contrato[...]”, diz parte do 
documento.

O fim da fiscalização 
eletrônica foi uma promes-
sa de campanha do republi-
cano e que vem se concreti-
zar agora.

“Neste momento, es-

tou assinando a rescisão 
do contrato dos pardais da 
cidade de Sinop. Conforme 
promessa de campanha, 
prometemos que iríamos 

SINOP. Os radares ficarão ativos nas ruas até 24 de maio, data que o atual contrato se encerra
Foto: José RobeRto Gonçalves

Radares em Sinop multam inúmeros motoristas

Vacinação segue hoje para idosos com 76 anos em Sinop

Prefeitura usará verba para instalação de leitos

PccS visa substituir norma vigente há 19 anos

Foto: DivulGação

Foto: ReGinalDo souza

Foto: Fablicio RoDRiGues

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Sinop segue, nesta quin-
ta-feira (25), com a vacinação 
em primeira dose contra a 
Covid-19 para atender o pú-
blico formado por idosos de 
76 anos. A medida tem como 
objetivo evitar aglomerações 
e filas. Foram definidos qua-
tro pontos de vacinação.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) Palmeiras e Pri-
maveras foram readequadas 
de maneira a evitar o contato 
entre o público-alvo da vaci-
nação e o restante da popu-
lação que procura por atendi-
mento, cumprindo assim as 
medidas de biossegurança. 
Nestas duas, os atendimen-
tos ocorrem das 7h às 11h e 
das 13h às 17h.

No Centro Integrado 
de Atendimento (CIA) André 
Maggi, a vacinação ocorre 
das 7h às 18h, sem interva-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin recebeu ontem (24), das 
mãos do presidente da Câma-
ra, Leandro Damiani, o cheque 
simbólico que formaliza a ante-
cipação da devolução do duo-
décimo, no valor de R$ 500 mil, 
para o Executivo. O recurso de-
verá ser destinado à instalação 
e manutenção de novos leitos 
de Unidades de Tratamento In-
tensivo (UTIs).

“O Legislativo tem feito 
o possível para unir forças ao 
Executivo e viabilizar ações de 
combate ao Coronavírus. Em 
conversa com todos os vere-
adores resolvemos antecipar 
o duodécimo para ajudar na 
compra de equipamentos para 

los. Já no Centro Integrado 
de Atendimento Jacarandás, 
das 12h às 18h. A Secretaria de 
Saúde reforça a importância 
da apresentação de algum 
documento oficial com foto 
(RG, CNH, passaporte, entre 
outros), carteirinha de vaci-

montar os novos leitos”, disse 
Damiani.

Inicialmente serão mon-
tadas cinco UTIs na UPA Sara 
Akemi Ichicava, com previsão 
de mais três. “Agradecemos aos 

SINOP

Vacinação contra covid continua
hoje para idosos com 76 anos

SORRISO

câmara devolve R$ 500 mil
para instalação de Utis

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com o objetivo de cor-
rigir algumas distorções e 
implantar mudanças que 
acompanham a moderniza-
ção das carreiras públicas, a 
Assembleia Legislativa apro-
vou o novo Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) 
dos servidores de carreira do 
Parlamento. O Projeto de Lei 
107/2021 entra em vigor ime-
diato com efeito retroativo ao 
dia 31 de janeiro deste ano e 
efeitos financeiros para o dia 
1º de abril, conforme estabe-
lece a minuta. De autoria da 
Mesa Diretora, ele visa subs-
tituir a norma vigente desde 
2002 e contempla poucos 
mais de 500 profissionais do 
quadro total de quase 1,8 mil 
servidores do Parlamento.

O presidente Max Rus-
si avalia que a aprovação da 

nova lei representa um gran-
de avanço por trazer uma 
norma mais clara, além de 
definir melhor os critérios de 
progressão de carreira, cujas 
análises dos processos e pa-
gamentos aos servidores es-
tão suspensas desde 2018.

“Há pouco mais de dois 
anos os servidores da Casa 
não recebem de suas pro-
gressões e, apesar de não ser 
a proposta ideal, foi o melhor 
que pudemos fazer neste 
momento”, justificou.

Russi destacou ainda 
que a urgência na aprovação 
do projeto visa cumprir um 
acordo construído pela ges-
tão anterior da Casa, numa 
tratativa com o sindicato 
dos servidores, para dar an-
damento aos processos pro-
tocolados nos últimos três 
anos e que dependem dessa 
nova definição para se fazer 
os acertos.

DO PARLAMENTO

Deputados aprovam 
novo plano para
servidores de carreira

cancelar o contrato e nesse 
momento estou assinan-
do”, disse Dorner.  Indagado 
se a não renovação com a 
empresa de São Paulo im-

plicaria em um futuro novo 
acordo para a instalação de 
radares em Sinop, o prefeito 
foi enfático. “A partir de ju-
nho não terão mais os par-

vereadores que, junto conos-
co, estão buscando formas de 
ajudar o município neste mo-
mento de pandemia. Já está 
autorizada a compra dos equi-
pamentos e de medicamentos 

e, dentro de no máximo 20 dias, 
os primeiros leitos deverão es-
tar funcionando na UPA. Esse 
investimento será com recursos 
exclusivamente municipais”, 
explicou Lafin.

nação e cartão SUS atualiza-
do. Nesta última quarta (24) 
foram imunizados os idosos 
de 77 anos.

Desde o início da cam-
panha, 5,8 mil pessoas já re-
ceberam a primeira dose da 
vacina contra Covid-19. Des-

tas, 2,6 mil pessoas foram 
imunizadas com as duas do-
ses. 

O público atendido até 
o momento corresponde a 
trabalhadores da área da saú-
de, idosos institucionalizados 
e idosos com 79 anos acima.

dais em Sinop”, comentou 
o prefeito no ato de assina-
tura do documento.Instala-
dos no ano de 2019, só em 
2021, de acordo com dados 

apresentados pela Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Transportes Urbanos, os ra-
dares registraram 17.668 no-
tificações de infração.
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5 características dos ativos
para otimizar os resultados
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Renda Fixa é um ativo 
que está presente na carteira 
da maioria dos investidores - 
desde os mais conservadores, 
até os arrojados –, e muitos 
deles ainda acreditam que é 
um investimento previsível, 
que rende pouco e indicada 
para quem tem mais aver-
são ao risco. Para Mônica de 
Moraes, especialista na área 
e sócia da Allez Invest, não é 
bem assim.

“O investidor olha para 
a Renda Fixa como um papel 
que rende pouco, mas que 
não deixa de render. Quando 
se faz uma análise dos emis-
sores e uma gestão ativa da 
carteira, vemos que a realida-
de pode ser totalmente dife-
rente: pode-se ter perdas ou 
ganhos expressivos e pode 
ser muita segura ou extre-
mamente arriscada”, ressalta 
Mônica.

Por isso, o primeiro pon-
to é entender quais são as ca-
racterísticas desse ativo, e a 
especialista no investimento, 
destaca as cinco principais. 
Confira:

Quem são os emisso-
res da dívida?

A Renda Fixa é sempre 
uma emissão de uma dívida. 
“O primeiro passo para quem 
inicia no mercado financeiro 
é saber que você, enquanto 
investidor, está emprestando 
o seu dinheiro para alguém 
- o emissor da dívida. E esse 
é um dos riscos que o inves-
tidor corre, de saber qual é a 
chance dessa dívida não ser 

honrada”, apresenta a sócia 
da Allez Invest.

Sabendo isso, o próximo 
passo é entender que exis-
tem três tipos de emissores 
para a Renda Fixa: o Gover-
no, os bancos e financeiras 
e as empresas. “Emprestar 
para o Governo é diferente 
de emprestar para uma em-
presa ou para um banco, pois 
a chance de o Governo dar 
um calote é menor do que os 
demais emissores. Isso se ex-
plica pelo fato de o Governo 
possuir uma série de instru-
mentos para evitar o default, 
que os outros emissores não 
têm: o Governo pode impri-
mir dinheiro, fazer ajustes na 
política monetária ou fiscal – 
aumentando a carga tributá-
ria, por exemplo - ou recorrer 
as organizações internacio-
nais, como o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), para 
emprestar dinheiro.”, destaca 
Mônica de Moraes.

Todo papel tem um 
vencimento

Assim como um em-
préstimo bancário, os in-
vestimentos em Renda Fixa 
têm sempre um vencimento. 
“Olhar a data de vencimento 
é importante porque quanto 
maior o prazo da dívida, maior 
o risco para o investidor. Aqui 
também entra a análise de 
outro conceito chamado de 
duration (duração), que em 
poucas palavras, diz qual o 
prazo médio que o investi-
dor leva para recuperar o in-
vestimento: quanto maior a 
duration, maior é a variação 
de preço em relação à varia-
ção na taxa de juros e maior 

Foto: Divulgação

Especialista desmistifica o mercado da renda fixa

RENDA FIXA. Especialista traz pontos a serem analisados para que investidor tenha maiores rentabilidades
é o risco também”, ressalta a 
head.

Qual a garantia que o 
emissor oferece?

Para Mônica, é impor-
tante para o investidor co-
nhecer quem é o emissor e 
quais as características da 
emissão. “Além de olhar para 
os números da empresa que 
me trazem uma leitura de ris-
co do emissor, algumas emis-
sões contam com garantias 
adicionais e a depender do 
lastro podem, inclusive, ser 
isentas de imposto de renda”, 
destaca a especialista.

E a remuneração, 
como será?

Existem três formas de 
remuneração no mercado 
de Renda Fixa: a pós-fixada, 
relacionada ao CDI – o Cer-
tificado de Depósito Inter-
bancário; a atrelada a algum 
índice de inflação, como o Ín-
dice de Preço ao Consumidor 
(IPCA) ou o Índice Geral de 
Preços – Mercado (IGP-M); ou 
a pré-fixada, que é uma taxa 
já conhecida no momento da 
contratação.

“Nesse item, o investidor 
entende como irá receber os 
juros da dívida emitida pelo 
Governo, banco ou empresa. 
Exceto para a taxa pré-fixada, 
em que já se sabe os juros 
no momento da aplicação, 
nas demais o investidor sabe 
como será remunerado, po-
rém isso não significa saber 
necessariamente o resultado 
final porque conta com inde-
xadores ainda desconheci-
dos”, destaca a sócia da bou-
tique de investimentos.

A marcação do papel

O último item é um fa-
tor mais técnico, mas que 
tem grande relevância na 
Renda Fixa e é fundamental 
para a gestão ativa e a busca 
por melhores rentabilidades. 
Os títulos podem ser marca-
dos na curva ou a mercado e 
a especialista explica as duas 
formas. “Se o ativo é marca-
do na curva, todos os dias o 
título rende o equivalente 
à rentabilidade contratada. 
Por exemplo, se eu apliquei 
em um CDB hoje com taxa 

DA REPORTAGEM

O produtor rural Anto-
nio Galvan será o próximo 
presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Soja (Aprosoja Brasil) para o 
triênio 2021/2024. A nova di-
retoria da entidade foi eleita 
por aclamação durante as-
sembleia da entidade, na ter-
ça, realizada de forma remo-
ta, e tomará posse no final de 
abril, em data a ser definida. 
Atual vice-presidente imedia-
to da entidade, Galvan ocu-
pava até dezembro passado 
a presidência da Associação 
dos Produtores de Soja e Mi-
lho de Mato Grosso (Aproso-
ja-MT).

O presidente eleito 
substituirá o produtor rural 
Bartolomeu Braz Pereira, que 
está à frente dos trabalhos da 
Aprosoja Brasil, em Brasília, 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A Receita Federal infor-
mou que a ferramenta da de-
claração pré-preenchida do 
Imposto de Renda (IR) já está 
disponível desde esta quarta 
(24), em projeto-piloto. O au-
ditor fiscal da Receita, José 
Carlos da Fonseca, explicou 

DA REPORTAGEM

Dois novos focos de rai-
va bovina foram identificados 
em Água Boa. Um deles na 
região conhecida como “Vi-
são” e outro no Vau dos Gaú-
chos, na divisa com o Projeto 
de Assentamento Jaraguá. 
Nos dois casos somados, sete 
animais vieram a óbito pela 
doença. A informação é da 
Regional do Instituto de De-
fesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea) em Água Boa.

O último foco da doen-
ça no município foi registra-
do há uma semana, quando 
nove bezerros de uma mes-
ma propriedade localizada 
entre o PA Jaraguá e a re-
gião da Visão morreram pela 
doença. Os dois novos focos 
registrados nesta semana 
apontam que em uma pro-
priedade, próxima aos fo-
cos anteriores, dois equinos 
morreram pela doença. O 
proprietário tem o hábito de 
manter o rebanho sempre 
vacinado contra a zoonose, 

mas não havia realizado a va-
cinação dos equinos.

No segundo foco iden-
tificado nesta semana, no 
Vau dos Gaúchos, em uma 
propriedade afastada dos ou-
tros focos, três bovinos e dois 
equinos morreram. A vacina-
ção dos animais contra a do-
ença não teria sido realizada 
no caso. O Médico Veterinário 
do Indea, Francisco Souto, diz 
que os novos focos causam 
preocupação, já que o raio de 
alcance da doença está au-
mentando.

A incidência de focos 
longe um dos outros de-
monstra que o morcego 
transmissor da doença cir-
cula em várias regiões. O Ins-
tituto salienta que, com os 
novos focos, todas as proprie-
dades dentro do PA Jaraguá 
e da região do Vau dos Gaú-
chos devem vacinar contra a 
raiva todas as espécies sus-
ceptíveis. A revacinação deve 
ocorrer após 30 dias e o pro-
dutor deve apresentar Nota 
Fiscal das vacinas ao Indea.

Galvan já foi presidente do Sindicato Rural de Sinop

Sete animais já morreram pela doença

MATO GROSSO

Produtor Antonio Galvan: eleito 
presidente da Aprosoja Brasil

IMPOSTO DE RENDA

Declaração pré-preenchida está disponível

ÁGUA BOA

Dois novos focos de raiva 
bovina são identificados

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

que faltam apenas algu-
mas liberações técnicas para 
compatibilizar as versões de 
acesso e preenchimento da 
declaração. A previsão inicial 
era para hoje (25).

“A gente só pode colo-
car o serviço inteiro no ar de-
pois que tiver essas versões 
do aplicativo compatíveis. 
Assim que forem liberados, 

de 10% ao ano, no dia seguin-
te, eu vou ter o equivalente à 
rentabilidade de um dia, ou 
seja, 0,0378%. Já na marcação 
a mercado, o preço do título 
muda diariamente refletindo 
a taxa atual negociada”.

É na marcação do pa-
pel, que o investidor pode 
aproveitar as oportunidades 
do mercado de Renda Fixa, 
para, com uma gestão ativa, 
melhorar a rentabilidade da 
sua carteira. “Na marcação 
a mercado está o risco e a 

desde maio/2018. O vice-pre-
sidente imediato da entida-
de será o produtor rural José 
Sismeiro, de Goioerê/PR, que 
responde atualmente pela 
vice-presidência da Associa-
ção dos Produtores de Soja e 
Milho do Paraná. A Aprosoja 
Brasil congrega 16 associadas 
estaduais e representa mais 
de 240 mil sojicultores em 
todo o País.

Antonio Galvan é nasci-
do em Sananduva/RS. Morou 
no Paraná por 7 anos, onde 
ele e sua família já atuavam 
como produtores rurais. Com 
formação técnica em con-
tabilidade, chegou em Mato 
Grosso no ano de 1986 e atu-
almente é produtor rural em 
Vera. Foi presidente do Sindi-
cato Rural de Sinop e diretor 
da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Mato 
Grosso (Famato).

a gente libera a versão intei-
ra online. Bem provável que 
amanhã durante o dia a gen-
te já tenha essa forma de de-
claração disponível para pre-
enchimento”, disse.

A declaração pré-preen-
chida estará disponível exclu-
sivamente por meio do ser-
viço Meu Imposto de Renda, 
quando acessado pelo Cen-

tro de Atendimento Virtual 
da Receita (e-CAC). 

No entanto, o contri-
buinte pode recuperar as in-
formações no e-CAC, salvar 
na nuvem e importar o docu-
mento pré-preenchido para 
o programa gerador da de-
claração ou para continuar o 
preenchimento por meio do 
aplicativo para celulares.

oportunidade para o inves-
tidor. Vale lembrar que se o 
investidor levar o ativo até o 
vencimento, a taxa contrata-
da será cumprida nas duas 
formas de marcação. Mas se, 
por necessidade ele precisar 
liquidar o ativo antes do ven-
cimento, ou se por questão 
estratégica ele faz uma ven-
da antecipada, está sujeito a 
variação do preço do papel 
naquele dia, e isso pode ser 
ruim ou muito bom”, conclui 
Mônica.



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

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

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

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

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

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

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

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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ZUCONELLI E KERBER LTDA, CNPJ 15.463.001/0001-40, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia MT 
338, Km 92 mais 1000 metros à esquerda, SN, Bairro Indus-
trial, Tapurah – MT, torna público que requereu da SEMA-MT 
(Secretaria Estadual do Meio Ambiente) O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADO – LAS para o desenvolvimento de 
atividades de Serraria com Desdobramento de Madeira. Não 
foi determinado estudos de Impacto Ambiental. Tapurah-MT, 
24/03/2021.

CEOLATTO INCORPORADORA EIRELI CNPJ nº 
38.329.536/0001-28, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop/MT, a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, para a atividade de: Condomínio Residencial, o 
empreendimento está localizado na Rua Castro Alves, Quadra 
28, Lote 22 – Residencial Aquarela das Artes - CEP: 78555-455 
– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARIA CONCEIÇÃO S. DE MATOS – CPF: 202.465.768-04
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Lote-
amento firmado com a NOTIFICANTE em 31/10/2011 e Cessão de Transfe-
rência 12/12/2012, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 13 
da QUADRA 05 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/05/2020, 10/06/2020, 
10/07/2020, 10/08/2020, 10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.Assim sendo, 
fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso 
e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de 
IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do rece-
bimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou 
WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução 
por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medi-
das jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas con-
tratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE 
optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários ad-
vocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL Nº. 01/2021
CISA - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

CNPJ: 14.410.510-0001/41
CNES: 7120923

Endereço:  Avenida dos Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT,
ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS

Em obediência ao Código Civil (Lei Federal de 10.406/2002), são  convocados 
os senhores sócios a se reunir em Assembleia  anual de Prestação de Con-
tas, referente à competência de 2020, que se realizará no dia 13/04/2020, às 
14:00hs, de forma semipresencial, sendo presencialmente, no endereço da 
sede, e de forma remota, através da plataforma zoom, ou similar, onde os sócios 
poderão participar e também votar a distância.
Será exigido a apresentação de documento de identificação do sócio, bem como 
procuração com fins específicos, no caso de representante legal, com antece-
dência mínima de 30 minutos, do início da reunião. 
Pauta:
- Deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e aprovação 
das contas do ano base 2020;
- Prestação de Contas Gerenciais;
- Assuntos de interesse da Sociedade.
Atenciosamente 

Sinop MT, 08 de março de 2021.
PAULO TARSO RECK DE MENDONÇA

Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

SRP Nº 016/2021 - RETIFICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 055/2021, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrôni-
co - SRP nº 016/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para se-
leção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL EM 
ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 06/04/2021 - Ho-
rário: 10:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas:, 
ONDE LIA-SE, das 08h do dia 24/03/2021 às 18h do dia 06/04/2021, LÊ-SE 08h 
do dia 24/03/2021 às 18h do dia 05/04/2021.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de MARÇO de 2021.
Natália Fernandes Da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRONICO – SRP N° 006/2021
Processo Licitatório N° 036/2021 A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Público, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo Li-
citatório Na Modalidade Pregão Eletrônico – Srp N° 006/2021, Conforme Segue: 
Objeto: Abertura Do Processo Licitatório Registro De Preços Para Eventual E 
Futura Aquisição De Insumos Para Prevenção Covid-19, Para Atender As De-
mandas Das Secretarias Do Poder Executivo Municipal, Junto Ao Município De 
Confresa – MT. Homologado/Adjudicado Para As Empresas: Ca Distribuidora De 
Produtos Hospitalares Cnpj: 26.457.348/0001-04 Endereço: Av. Barao Do Rio 
Branco, Bairro Jardim Luz, S/N Qd 41 Lt 11. Cidade: Aparecida De Goiânia-Go 
Cep: 74.915-025 Fone: (62) 9964-75309 (62) 3983-2238 (62) 3983-2239 Email: 
Licitacao.Cadistribuidora@Hotmail.Com Vencedora Dos Itens 01 E 04 Do Certa-
me No Valor Global De R$ 65.174,20 (Sessenta E Cinco Mil, Cento E Setenta E 
Quatro Reais E Vinte Centavos) Alternativa Distribuidora De Produtos Para Pa-
pelaria E Escritorio Eireli-Me Cnpj: 28.324.471/0001-74. Endereço: 212 Norte Al 
08 N 09 Sl 01, Plano Diretor Sul. Cidade: Palmas-To Cep: 77.006-316 Fone: (63) 
3215-5785 (63) 9850-02976 (63) 9929-62940 Email: Alternativapalmas@Gmail.
Com Vencedora Dos Itens 02, 03, 06 E 09 Do Certame No Valor Global De R$ 
28.672,40 (Vinte E Oito Mil, Seiscentos E Setenta E Dois Reais E Quarenta Cen-
tavos) Ret Farma Distribuidora De Produtos E Medicamentos Hospitalares Eirele 
Me Cnpj: 12.313.826/0001-90 Endereço: Av. Antonio Fidelis, N°1158, Parque A 
Mazonia, Qd.156 Lt.08. Cidade: Goiânia-Go Cep: 74.840-090 Fone: (62) 3086-
6453 (62) 9859-20437 Email: Licitacao@Retfarma.Com Vencedora Do Item 05 
Do Certame No Valor Global De R$ 1.245,00 (Um Mil, Duzentos E Quarenta E 
Cinco Reais) Mmh Med Comercio De Produtos Hosptalares Ltda –  Me Cnpj: 
21.484.336/0001-47 Endereço: Rua Jalbas Rodrigues Alves, Vila Izabel. Cidade: 
Maringá-Pr Cep: 87.080-470 Fone: (44) 3354-5826 (44) 9882-58318 Email: Pre-
gaoeletronico@Mmhmed.Com.Br Vencedora Do Item 07 Do Certame No Valor 
Global De R$ 52.763,00 (Cinquenta E Dois Mil, Setecentos E Sessenta E Três 
Reais) Multiplicar Compras E Comércio Eireli Cnpj: 07.508.571/0001-80 Ende-
reço: Rua 15 Qd 32 Lot 05 Esq C/ Rua 02. Cidade: Mineiros-Go Cep: 75.830-
182 Fone: (64) 3661-3584 (64) 9928-72433 Email: Multiplicar17@Gmail.Com 
Vencedora Do Item 08 Do Certame No Valor Global De R$ 3.300,00 (Três Mil 
E Trezentos Reais) Centermedica Prod. Hosp Ltda Cnpj: 05.443.348/0001-77 
Endereço: Av. Segunda Radial, N363, St. Pedro Ludovico. Cidade: Goiânia-Go 
Cep: 74.820-090 Fone: (62) 3241-8277 (62) 3088-5577 (62) 3814-45008 Email: 
Centermedica.Hospitalar@Hotmail.Com Vencedora Do Item 10 Do Certame No 
Valor Global De R$ 12.500,00 (Doze Mil E Quinhentos Reais) Registro De Pre-
ços Válido Por Um Período De 12 Meses, Visto Que As Empresas Atenderam 
Todos Os Requisitos Do Edital E Seus Anexos. 

Confresa- MT, 23 De Março De 2021.
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA

PREGOEIRA - PORTARIA N° 017/2021

PFEFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
 AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2021
Processo Licitatório Nº. 020/2021 O Município De Tabaporã/MT, Pessoa Ju-
rídica De Direito Público Interno, Devidamente Inscrito No Cnpj Sob O Nº. 
37.464.997/0001-40, Com Sede Administrativa Na Avenida Comendador José 
Pedro Dias, N.º 979, Centro, Cep – 78.563-000 Fone (66) 3577-1505, Por Meio 
De Seu Pregoeiro, Instituído Pela Portaria 002/2021 De 07/01/2021, No Uso De 
Suas Atribuições, Torna Público A Abertura Do Processo Licitatório Na Modali-
dade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preço Do Tipo Menor Preço Por 
Item Para Aquisição Equipamentos E Material Permanente Para Atender As Ne-
cessidades Das Unidades Básicas De Saúde, Conforme Exigência No Termo 
De Proposta N° 14416.015000/1200-05 – Firmado Entre O Ministério Da Saúde  
Com A Secretaria Municipal De Saúde Do Municipio De Tabaporã – MT, Confor-
me Especificações No Termo De Referencia – Anexo I Do Edital. Modalidade De 
Licitação: Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item  Con-
formidade: Edital E Seus Anexos, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações, 
Lei Federal Nº. 10.520/02 E Lei Complementar N°. 123/06 E Sua Alteração A Lc 
147/2014, Decreto Nº 10.024, De 20 De Setembro De 2019 Forma De Execução: 
Indireta Data Início Do Recebimento Das Propostas: As 08h:30min Horas Do Dia 
25 Março De 2021. (Horário De Brasília - Df) Data Final Do Recebimento Das 
Propostas: As 17:00 Horas Do Dia 07 De Abril De 2021. (Horário De Brasília - 
Df) Data Limite Para Impugnação: As 17:00 Horas Do Dia 06 De  Abril De 2021. 
(Horário De Brasília - Df) Abertura Das Propostas: Início Da Sessão Pública: As 
09:15 Horas Do Dia 08 De Abril De 2021. (Horário De Brasília - Df) Observação 
01: O Edital Na Íntegra Com Seus Anexos, Bem Como Todo Material Neces-
sário Para Elaboração Das Propostas E Demais Informações, Encontram-Se À 
Disposição No Site Https://Comprasbr.Com.Br, In Loco Na Prefeitura Municipal 
De Tabaporã/MT, Pelo Telefone 66 3577 1505, Por Email No Licitação@Tabapo-
ra.Mt.Gov.Br Ou No Endereço Eletrônico Http://Www.Tabapora.Mt.Gov.Br/ Sem 
Qualquer Ônus, Aos Interessados Em Participar Da Licitação, Durante O Horário 
Normal De Atendimento Da Prefeitura (2ª À 6ª Feira Das 08h00min Horas Às 
15h00min Horas, Exceto Feriados E Pontos Facultativos). 

Tabaporã/MT, 24 De Março De 2021.
Helielson Teodoro Alves

Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2021

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT 
COVID 19 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2.021

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de sua Pregoeira Ofi-
cial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 006/2.021, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Empresas habilitadas e vencedoras: ASSUM 
PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO 
MEDICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.462.477/0001-42, com o valor global 
de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), DEFERTEX INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.440.014/0001-48, com o valor global de 
R$ 23.635,00 (vinte e três mil reais, seiscentos e trinta e cinco reais), FEMAP 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
22.803.038/0001-35, com o valor de R$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte 
reais), HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMESTICOS E 
PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com o valor 
de R$ 360.824,00 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais), 
IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 08.952.092/0001-11, com o valor de R$ 100.350,00 (cem mil, trezentos 
e cinquenta reais), INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO PEÇAS PLASTICAS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.656.835/0001-53, com o valor de R$ 2.301,60 
(dois mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), MARILDA MULLER DA 
SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.474.392/0001-84, com o valor de 
R$ 12.045,00 (doze mil, quarenta e cinco reais), MULTUS COMERCIAL LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 24.753.864/0001-42, com o valor global de R$ 438,90 (qua-
trocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), TERRA SUL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.364.822/0001-48, com o valor 
global de R$ 16.194,10 (dezesseis mil, cento e noventa e quatro reais e dez cen-
tavos), TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, inscrito no CNPJ nº 13.851.726/0001-80, com valor global 
de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), e UNIÃO FARMA COMERCIAL EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 29.910.022/0001-70, com o valor global de R$ 8.031,50 (oito 
mil, trinta e um reais e cinquenta centavos). 

Nova Xavantina – MT, 24 de março de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
RESULTADO JULGAMENTO 
INEXIGIBILIDADE 01/2021

Na data de 22/03/2021 às 08:30 horas, foram abertas as propostas referente a 
licitação supracitada, requisitada pelo órgão: 07 002 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, 
matriculados nas Escolas e Creches Municipais. E devidamente acompanhada 
por esta comissão de licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vi-
gentes. Tendo como vencedores os listados abaixo. 152 - MARIO RUTESKICPF: 
557.499.501-82 R$ 7.243,00. 920 - MARTINHO DALPRAI CPF: 524.366.599-15 
R$ 13.095,70. 1018 - RONALDO GOMES DA SILVA CPF:503.946.221-20 R$ 
2.613,95. 2657 TANIA DE LIMA ALVES CPF:027.786.841-66 R$ 1.669,85. 5870 
- CLARICE APARECIDA DA SILVA CPF: 027.567.701-08 R$ 4.586,90. 41150 
- CARLOS MALICE CARDOSO CPF: 764.501.121-15 R$ 3.015,00. 80278119 
-JANETE DINIZ DA SILVA DE OLIVEIRA CPF: 009.696.441-32  R$ 3.834,50. 

Nova Guarita - MT, 24 de março de 2021.
CAR Yana Maria Marcon

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 SRP

RESULTADO
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
010/2021, realizado no dia 15/03/2021, às 08:00 horas, na sua Sede Administra-
tiva, licitação destinada ao registro de preços para futura e eventual prestação 
de serviços de acompanhamento gerenciamento do IPM (ICMS) e apuração e 
monitoramento das informações dos valores do ITR, adjudicada em 23/03/2021 
e homologada em 24/03/2021 sagrou-se vencedor do certame a empresa G. 
LANZARINI ME. Nova Ubiratã - MT, 24 de março de 2021. 

Francine Oliveira
Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 08/04/2021, 
às 10:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada em serviços de engenharia com ênfase em saneamento, análise micro-
biológica, e realização de adequação de poços com fornecimento de materiais 
e recursos humanos para outorga junto a SEMA, bem como coleta e análise 
laboratoriais da água. Os interessados poderão consultar o Edital, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novau-
birata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 24 de março de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO 009/2020
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público a retificação da publicação do 
extrato do quarto termo aditivo nº 009/2020, publicado no Diário Oficial de Mato 
Grosso nº 27.957, página 144, na data de 15 de março de 2021. Onde se lê 
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de exe-
cução previsto na cláusula oitava dos prazos de execução, Item 8.2, E Prazo De 
Execução:  360 (Trezentos E Sessenta) Dias. Leia-se Objeto: O presente termo 
aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência, previsto 
na Cláusula Oitava – Dos Prazos e Vigência, item 8.2, prazo e execução de 
vigência: 360 (trezentos e sessenta dias). Nova Ubiratã - MT, 24 de março de 
2021. Francine Oliveira

Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
RETIFICAÇÃO EXTRATO DO 

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO 009/2020
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público a retificação da publicação do 
extrato do quarto termo aditivo contrato nº 009/2020, publicado no Diário oficial 
da União nº Nº 49, seção 3, na data de 15 de março de 2021. Onde se lê Objeto: 
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução 
previsto na cláusula oitava dos prazos de execução, Item 8.2, e prazo de Exe-
cução:  360 (Trezentos E Sessenta) Dias. Leia-se: O presente termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência, previsto na Cláusula 
Oitava – Dos Prazos e Vigência, item 8.2, prazo de execução e vigência: 360 
(trezentos e sessenta dias).

 Nova Ubiratã - MT, 24 de março de 2021.
Francine Oliveira

Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA - MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
O Município De Serra Nova Dourada-MT, Por Meio Da Cpl, Torna Público O 
Resultado Do Julgamento Da Tomada De Preços Nº 004/2020, Cujo Objeto É A 
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Dar Continuidade Na Execução 
Dos Serviços De Construção De Pontes De Concreto Armado Pre-Moldado Pre-
tendido, Sobre Varios Corregos Nas Rodovias Vicinais Do Municipio De Serra 
Nova Dourada-Mt. Sagrou-Se Vencedora Do Certame Licitatório A Empresa: 
Pre-Lajes Pontes Eireli, Cnpj 28.108.741/0001-00 Com Valor Global Total De R$ 
2.449.726,28 (Dois Milhões Quatrocentos E Quarenta E Nove Mil, Setecentos E 
Vinte E Seis Reais E Vinte E Oito Centavos). 

Serra Nova Dourada/MT, Em 24 De Março De 2021
Carina Mignoso

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2021.
Processo Licitatório Nº 049/2021. A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que O Processo Licitatório Nº 
049/2021, Pregão Presencial Srp Nº 020/2021 Que Foi Aberto No Dia 24 De 
Março De 2021, Às 09h00min (Horário Local), Foi Declarado Deserto E Terá 
Reabertura Em 07/04/2021 Às 09h00min. O Edital Retificado  E Seus Anexos 
Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos No 
Endereço Situada Na Av. Centro Oeste, Nº 286, Centro Na Cidade De Confresa-
-Mt E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência, De Segunda 
À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818  Ramal  31  Objeto: Pregão Presen-
cial De Registro De Preços Para Prestação De Serviço De Avaliação Na Área 
De Saúde (Perícia Médica E Medicina Do Trabalho) Atendendo As Demandas 
Das Secretarias De Educação, Saúde E Administração, Junto Ao Município De 
Confresa - MT.

Confresa-MT, 24 De Março De 2021.
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira - Portaria nº 017/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 08/04/2021, 
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada 
ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para pres-
tação de serviço de roçada em terrenos baldios, calçadas e espaços públicos do 
município. Os interessados poderão consultar o Edital, na Sala de Licitações, no 
horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.
br. Nova Ubiratã-MT, 24 de março de 2021. 

FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 24 de março de 2021.
Leandro Nery Varaschin

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 030/2021

Leandro Nery Varaschin

ABERTURA: 16 de abril de 2021. INÍCIO DA SESSÃO: 16 de abril às 
08h00min. OBJETO: contratação de empresa de engenharia para 
execução de serviço de restauração do pavimento asfáltico com 
aplicação de lama asfáltica em diversas ruas no município de Campo 
Novo do Parecis, de acordo com o Convênio nº008/2014 firmado entre a 
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana e o 
Município de Campo Novo do Parecis. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Sala de Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato 
Grosso, 206NE, Centro, Campo Novo do Parecis - MT. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5108 / 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.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Presidente da Comissão de Permanente Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 08 
de abril de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 08 de abril de 2021, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 08 de abril de 
2021, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de mão de obra, para operação de usina de asfalto 
CBUQ e equipamentos específicos para pavimentação no município, 
atendendo as demandas da Secretaria de Infraestrutura. 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.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

WILLIAN CHRISTIAN CASTILHO PIEKARZEWICZ, CPF 
049.210.041-10, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia e Licença de 
Instalação, para atividade de Condomínio Horizontal, na Rua 
Carini, nº 1623, Quadra 74, Lote 13, Residencial Florença 5, em 
Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

RAIA DROGASIL S/A CNPJ 61.585.865/2284-11 TORNA PÚ-
BLICO QUE REQUEREU JUNTO A SAMA SORRISO, ALTE-
RAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
VIGENTE, ALTERANDO O ENDEREÇO DA AV. NATALINO 
J. BRESCANSIN, Nº. 1438 PARA AV. BLUMENAU, Nº. 2995 
EM SORRISO / MT, MANTENDO AS ATIVIDADES DE CNAE 
47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAR-
MACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, NÃO 
DETERMINADO EIA / RIMA (66) 98404-0690 FABIOLA FATIMA 
MARTINO

AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – CNPJ: 
01.696.819/0003-60, localizado na Rua João Pedro Moreira de 
Carvalho, nº 3.718 – Setor Industrial - no Município de SINOP/
MT, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Sinop-MT, a 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença De Operação 
para a Atividade de Serviço de Manutenção e Reparação Me-
cânica de  Veículos Automotores. Não Foi Determinado Estudo 
De Impacto ambiental. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com 
a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 
6.015/73, FAZ SABER o notificado JOARES ANTONIO SANTIN, ora apontado 
como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia proce-
dimento administrativo, protocolado sob o nº 11874, em que se requer o RE-
GISTRO DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tocantins, no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 8.719,5690 ha, matrícula nº 418 Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de 
propriedade de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel 
rural de propriedade do já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, 
CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, pe-
rante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, 
nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min 
as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades 
rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova 
Ubiratã - MT, em 22 de março de 2021. 

Bruno Becker
Registrador de Imóveis 25,26/03/2021.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO 01/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados o processo licitatório do tipo 
chamada pública visando o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 
MÉDICOS E/OU EMPRESAS ESPECIALIZADOS (AS) QUE TENHAM 
INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E PARA REMOÇÃO DE 
PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT. O envelope 
contendo os documentos de habilitação e a proposta de adesão será 
recebida pela Comissão Permanente de Licitação, no período de 26/03/2021 
à 26/03/2022, das 08h00 às 11h00 (horário de Mato Grosso), de segunda-
feira a sexta-feira. Maiores informações através do Edital nº. 037/2021, que 
está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e 
pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-
022, fone (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 24 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente Substituta da Comissão de Licitação 

Orlei Jose Grasseli
Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 23 de Março de 2021.

TERMO DE ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de seu Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que a administração tem 
o poder de, a qualquer momento e de ofício, rever seus próprios atos por 
ilicitude, a fim de evitar possível gravame ao interesse público, em 
cumprimento ao disposto no artigo 49, da lei federal nº 8.666/93 e 
considerando, a detecção de erros formais no lançamento da proposta da 
licitante, considerando que em razão da necessidade de sanar falhas 
encontradas no processo em epigrafe, e com vistas a dar uma ampla 
publicidade numa próxima licitação,  na licitação destinada  ao “Registro 
de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada 
para conserto de pneus (serviços de borracharia) para atender a frota 
Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, com sessão pública realizada em 
23/11/2020, RESOLVE: ANULAR A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 041/2020, PROCESSSO ADMINISTRIVO Nº 098/2020, por entender 
que os erros formais realizados não são passíveis de correção. 
Fundamental observar também, que não acarretou qualquer prejuízo aos 
participantes. Nesse sentido, deve ser considerado que, em se tratando 
de licitação, deve ser conveniente ao licitador, bem como à sociedade, a 
observância da boa-fé, da legalidade, da eficiência, da transparência, 
visando à obtenção de processo justo. E, partindo-se da premissa de que 
o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse 
público, aliada à observância dos princípios da isonomia e acima de tudo 
como destacado o da legalidade, tendo se verificado vícios na fase 
externa do certame, imperativo proceder à anulação do processo supra 
referido, tendo em vista a evidente inviabilidade de continuação. E ainda, 
com fulcro no art. 49, § 3°, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da 
anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a 
ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após o 
trânsito em julgado, proceda-se à abertura de novo processo licitatório. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeito Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 002/2021 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá, através 
da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizou 
na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA E GESTÃO, VISANDO A CELERIDADE NOS 
PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ORGÃOS 
CONCEDENTES NA CAPITAL DO ESTADO - CUIABÁ/MT, EM BENEFÍCIO 
MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: SANTOS E 
BENASSI LTDA inscrita no CNPJ N° 19.454.422/0001-65 com valor total de 
R$ 30.000,00. 

Matupá – MT, 23 de março de 2021. 
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE CORREÇÃO NO RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 002/2021 
O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Matupá, através 
da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que o objeto 
correto do Pregão Presencial 02/2021 é “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
DE MATUPÁ - PREVI - MUNI”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
SANTOS E BENASSI LTDA inscrita no CNPJ N° 19.454.422/0001-65 com 
valor total de R$ 30.000,00. 

Matupá – MT, 24 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson Lima da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, informa aos interessados que foi 
declarado como fracassado o procedimento licitatório de Pregão 
Presencial nº 097/2020, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO RESIDENCIAL MARIO RAITER, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE 
(ITENS FRACASSADOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020).”. 
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 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ERRATA - AVISO LEILÃO N° 001/2021

BENS MÓVEIS DIVERSOS
L e i l ã o  p r e s e n c i a l  e  o n - l i n e  s i m u l t a n e a m e n t e  p e l o  s i t e 
www.alvaroantonioleiloes.com.br. Leiloeiro Público Oficial Àlvaro Antônio 
Mussa Pereira – Matrícula 013/20008/Jucemar. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO/MT, comunica que no Aviso de Leilão a ser 
realizado no dia 09/04/2021, e publicado no dia 24/03/2021 no Diário 
O fi c i a l  d e  C o n t a s ,  r e t i fi c a m o s  q u e :  O n d e  s e  l ê  s i t e : 
w w w . k l e i b e r l e i l o e s . c o m . b r .  L e i a - s e  s i t e : 
www.alvaroantonioleiloes.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2021

Presidente da Comissão

Ari Genézio Lafin

Sandra Marcia Pereira da Rocha

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS 
HOSPITALARES PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 
PULMONARES (RESPIRADORES MECÂNICOS)  PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: A presente 
aquisição refere-se a compra emergencial de ventiladores pulmonares 
para atendimento dos pacientes internados no Hospital de Campanha e 
UPA com sintomas do novo coronavírus (COVID-19), no município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e 
art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: BIOMEDIC COMÉRCIO 
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 37.457.918/0001-74. VALOR 
GLOBAL: R$ 392.500,00 (Trezentos e noventa e dois mil, e quinhentos 
reais). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

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 010/2021.

Prefeito Municipal

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

Em grave crise finan-
ceira, o Santos quer diminuir 
seus gastos mensais para 
poder aliviar os cofres. O Co-
mitê de Gestão decidiu, em 
recente reunião, que o clube 
precisa reduzir em R$ 2,3 mi-
lhões a folha salarial de todos 
os departamentos.

Atualmente, de acordo 
com ata divulgada pelo pró-
prio Santos em seu portal de 
transparência, o clube gasta 
R$ 8 milhões brutos por mês 
com salários – levando em 
consideração o departamen-
to de futebol e todo o setor 
administrativo.

Para diminuir as des-
pesas, o presidente Andres 
Rueda conversou com Jorge 
Andrade, gerente executivo 
de esportes, para reduzir os 
custos de viagens, como ta-
manho da delegação em par-
tidas como visitante e gastos 
em hotéis, por exemplo.

O Santos também tem 

SANTOS

Redução de R$ 2,3 mi
por mês em salários
vai aliviar cofres

Andres Rueda organiza finanças do Santos

tentado readequar a folha sa-
larial do elenco profissional. 
O atacante Arthur Gomes, 
por exemplo, foi empresta-
do para o Atlético-GO sem 
nenhum custo – o Peixe não 
pagará nenhuma parte dos 
salários do jogador.

O principal objetivo da 
redução de custos é pagar dí-
vidas a curto prazo. Até hoje, 
o Santos não pode contratar 
jogadores por estar proibido 
pela Fifa de registrar novos 
atletas por causa da dívida 
com o Huachipato, do Chile. 
O Peixe contratou o atacante 
Soteldo em 2019 por US$ 3,5 
milhões e nunca pagou. O 
Huachipato, então, foi à Fifa e 
conseguiu que o Santos fosse 
punido.

A ideia da diretoria é 
chegar aos R$ 2,3 milhões de 
redução mensal na folha sa-
larial até o meio do ano, mas 
é provável que isso só aconte-
ça com a venda de algum jo-
gador de destaque do elenco 
profissional.

Tratativas por reforços de peso
emperram perto da Libertadores
DA REPORTAGEM

O Grêmio tem mirado 
reforços de peso desde a per-
da do título da Copa do Brasil. 
Há pouco mais de uma sema-
na, o técnico Renato Gaúcho 
previa uma “surpresa” para a 
torcida, que não veio. O clube 
garante que trabalha em “vá-
rias frentes”, mas as negocia-
ções seguem sem desfecho 
a duas semanas do primeiro 
duelo contra o Independien-
te del Valle, pela terceira fase 
da Libertadores.

Daqui a exatos 14 dias, 
o Grêmio vai ao Equador fa-
zer a partida de ida no con-
fronto que coloca apenas um 
time nos grupos da competi-
ção continental. A volta está 
marcada para a semana se-
guinte, na Arena. Quem for 
eliminado disputará a Sul-
-Americana.

O clube está próximo de 
fechar a contratação de um 
jogador que atua num clu-
be de ponta da Argentina. O 
nome, entretanto, é manti-
do em sigilo total. O Grêmio 
adota cautela nas negocia-
ções. Como lidam com joga-
dores de peso, os dirigentes 
não querem errar no inves-
timento. Basta lembrar de 
contratações recentes que 
não deram retorno esportivo, 
como Diego Tardelli e Thiago 
Neves.

O discurso da necessi-
dade de reforços para a tem-
porada 2021 surgiu dias antes 
e horas depois da perda do 
título da Copa do Brasil para 
o Palmeiras. Só que, de lá pra 
cá, inúmeros nomes já foram 

ventilados e nenhum anun-
ciado até o momento.

O presidente Romildo 
Bolzan Jr. manteve a palavra 
de que o Grêmio tem ne-
gociações com mais de um 
jogador. Entretanto, sem re-
velar nomes, o mandatário 
salientou que nenhuma situ-
ação está finalizada. “Temos 
várias frentes, nem uma nem 
duas. Finalizar é outra his-
tória. Uma coisa é dizer que 
está tentando finalizar, ne-
gociar, resolver, encaminhar, 
discutindo com os clubes 
que detêm os direitos dos 
jogadores. Outra é finalizar”, 
explicou Romildo.

O perfil dos reforços é 
dividido em duas posições 
prioritárias. O Grêmio busca 
um volante que saiba marcar 
e atacar com eficiência, não 
necessariamente com ca-
racterísticas mais defensivas. 
Também almeja contratar 
um centroavante com faro 
do gol.

A primeira situação 
quase se concretizou. O 
nome era Rafael Carioca, vo-
lante do Tigres. O Grêmio en-
viou duas propostas escritas, 
mas ambas foram recusadas 
pelo clube mexicano, que 
não aceitou liberar o jogador 
por um valor abaixo da multa 
rescisória.

Além disso, há o caso de 
Douglas Costa. Romildo ad-
mitiu que fará uma consul-
ta à Juventus, da Itália, e ao 
Bayern de Munique, da Ale-
manha, para saber a situação 
do jogador. 

Por outro lado, o pre-
sidente não demonstrou 

GRÊMIO. Tricolor tenta contratar volante e centroavante, e presidente afirma que trabalha em “várias frentes”

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: PeDro azeveDo

Renato sugeriu contratação de Rafinha, que foi vetada 

Patrick fala sobre desejo de seleção brasileira

Equipe está afundada na lanterna e corre sério risco de cair

otimismo nessa situação. 
Renato, por sua vez, tentou 
contratar Rafinha, lateral-
-direito que não se acertou 
com o Flamengo e está sem 

clube. Apesar de elogiar o jo-
gador, Romildo descartou o 
negócio.

Enquanto a direção tra-
balha por reforços, Renato 

é esperado na quinta-feira 
para retornar ao Grêmio após 
o período de recesso. Mas ele 
não comandará o time à noi-
te. 

Alexandre Mendes será 
o técnico do grupo de garo-
tos que enfrenta o Juventude 
hoje (25), às 20h30, em Bento 
Gonçalves, pelo Gauchão.

INTER

Patrick diz que virou atacante
com Ramírez e mira Seleção

ESTADUAL 2021

Sinop precisa de “socorro
financeiro”, diz técnico
DA REPORTAGEM
Com Só Notícias

Afundado na lanterna 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2021, o Sinop corre sé-
rio risco de rebaixamento. Na 
terça (23), em duelo de deses-
perados, conseguiu a proeza 
de ser derrotado para o Poco-
né e agora segura sozinho a 
lanterna do certame.

O técnico Marcos Birigui 
apontou que a equipe até jo-
gou de igual para igual com 
o Poconé, mas saiu derrota-
da. “Teve algumas melhoras, 
teve oportunidades claras 
de gol, mas num momento 
crucial levou um gol. Depois, 
fizemos mudanças e massa-
cramos no segundo tempo 
e o resultado mais justo se-

DA REPORTAGEM

Foi assim, com uma 
boa dose de ironia e alguns 
emojis no Twitter, que Patri-
ck reagiu à notícia de que seu 
nome não estava na seleção 
dos melhores do Brasileirão 
de 2020. Uma brincadeira, 
claro. Mas com fundo de ver-
dade de quem viveu o me-
lhor ano da carreira na tem-
porada passada.

Por outra ironia, esta do 
destino, o Pantera Negra viu 
aquele que foi o seu melhor 
ano no futebol encerrar em 
dor. Em lágrimas que foram 
impossíveis de controlar ain-
da à beira do campo no Bei-
ra-Rio após o vice no Cam-
peonato Brasileiro pelo Inter, 

ria sair com um empate. Es-
tamos trabalhando muito”, 
destacou Birigui ao site Só 
Notícias.

O treinador pediu ‘so-
corro financeiro’ aos em-
presários locais para o clube 
conseguir contratar jogado-
res. “Estou por amor ao Si-
nop. Peço socorro financeiro 
para sairmos dessa crise. Pre-
cisamos de ao menos quatro 
jogadores para poder brigar. 
Nosso elenco é curto, sem 
muitas opções. 

É necessário mais um 
goleiro, zagueiro, volante e 
um atacante”.

O Sinop é o 10º colocado 
com nenhum ponto soma-
do – perdeu as 4 partidas até 
agora e precisa reagir para 
não ser rebaixado após 10 

um mês atrás. 
Lágrimas que o volante 

quer transformar em sorriso 
de título em um 2021 em que 
ele sonha até com a Seleção. 
Aliás, volante, não. 

Patrick hoje é atacante 
no esquema de Miguel Ángel 
Ramírez, em suas próprias 
palavras.

O Patrick ambicioso 
quer ir ainda mais longe após 
o melhor ano da carreira. O 
Patrick de 28 anos lembra 
que morou até debaixo da 
arquibancada antes de poder 
sonhar, de fato, com a Ama-
relinha. 

O Patrick Pantera Negra 
sabe do peso e da voz que 
tem para se posicionar por 
um mundo melhor.

anos. O próximo compromis-
so é contra o Luverdense, no 
sábado (27), às 9h, no Estádio 

Passo das Emas. O rival, por 
sinal, também busca sua pri-
meira vitória no campeonato.

Foto: lucas uebel
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DA REPORTAGEM

Antes mesmo de termi-
nar, o mês de março já é o mais 
fatal desde o início da pande-
mia em Mato Grosso. Até terça 
(23), 1.227 pessoas morreram 
vítimas da Covid-19 no estado. 
Faltando uma semana para 
acabar, março já superou o nú-
mero de mortes em julho de 
2020, quando, até então, havia 
sido registrado o pico da pan-
demia.

Na segunda (22), o estado 
registrou o maior número de 
mortes em 24 horas desde o 
início da pandemia: foram 125 
óbitos confirmados, média de 
uma morte a cada 12 minutos. 
Do dia 1º até 19 de março, foram 
confirmadas 35.507 mortes 

Março superou o número de mortes em julho/2020, até 
então o pico da pandemia 

Foto: Michael Dantas/aFP

pela Covid-19, segundo dados 
apurados pelo consórcio de ve-
ículos de imprensa junto às se-
cretarias de Saúde do país. É o 
maior número de mortes regis-
tradas em um período mensal 
desde o início da pandemia, 12 
dias antes do final do mês.

Mato Grosso é o 10º esta-
do a ter o mês de março como 
o mais fatal. Os outros são: Mi-
nas Gerais, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Tocantins, Goiás 
e Bahia.

O número de mortes con-
firmadas neste mês em Mato 
Grosso já supera os registros de 
todo o mês de julho/2020, que 
tinha sido o pico da pandemia 
até então. Em julho do ano pas-
sado, foram 1.213 mortes.

Macaco-aranha que estava preso 
a correntes é resgatado em MT
DA REPORTAGEM

Agentes do Núcleo de 
Fiscalização Integrada e da 
Polícia Civil apreenderam 
um macaco-aranha da tes-
ta branca que estava amar-
rado por corrente em uma 
propriedade rural em Sorriso 
há mais de 20 anos. O dele-
gado Getúlio Daniel afirmou 
que o proprietário da fazenda 
onde o macaco foi encontra-
do deve responder por maus-
-tratos.

A polícia soube do caso 
após um vídeo viralizar nas 
redes sociais mostrando o 
dono da fazenda dando be-
bida alcoólica para o animal. 
“Recebemos informações de 
um vídeo mostrando um ma-
caco e um jovem tentando 
fazê-lo ingerir bebida alcoóli-
ca. Identificamos o local e fo-
mos até lá”, disse. A fazenda 
está localizada na divisa com 
o município de Vera.

O delegado destacou 
que esses animais silvestres 
necessitam de um lugar cor-
reto para sobreviver. Como o 
animal convivia com outros 
animais, passará por uma 
quarentena e depois irá para 
um santuário. Devido à ida-
de dele, há uma dificuldade 
muito grande para que volte 
ao habitat natural. O proprie-
tário da fazenda não foi enca-
minhado à delegacia porque 
está com Covid-19.

A ESPÉCIE
O macaco-aranha-de-

-testa-branca é conhecido 
também por Coatá. 

A pelagem é inteira-
mente preta, na fronte da 
cabeça possui uma mancha 

branca e listras brancas dos 
lados da face. 

Ele mede de 34 a 50 cm 
de comprimento e pesam 
entre 5 a 6 kg., com membros 
compridos e de estrutura es-

Foto: núcleo De Fiscalização integraDa

Macaco-aranha é resgatado

SORRISO. Vídeo nas redes sociais mostrava o dono de uma fazenda dando bebida para o animal

DA REPORTAGEM

A Comissão Intergesto-
res Bipartite de Mato Grosso 
(CIB-MT) aprovou resolução 
que estabelece a distribui-
ção, o armazenamento e a 
aplicação das 58,7 mil doses 
de vacina contra a Covid-19, 
sendo 50,2 mil doses da Co-
ronaVac e 8,5 mil doses da 
AstraZeneca.

A CIB é composta por 
membros do Conselho das 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems) e da Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Conforme orientação do 
Ministério da Saúde, as uni-
dades desta nova remessa 
da AstraZeneca deverão 
ser utilizadas como primei-
ra aplicação aos povos e 
comunidades tradicionais 
quilombolas. As unidades 
da CoronaVac contempla-

DA REPORTAGEM

O padre Evandro Ba-
lena, que colabora na Paró-
quia Nossa Senhora da Guia, 
no Coxipó, conversou com o 
governador Mauro Mendes e 
pediu que na Semana Santa 
os horários de recolhimen-
to sejam flexibilizados, para 
permitir a realização dos ritos 
da páscoa. Ele afirmou que 
as igrejas estão seguindo as 
recomendações de biossegu-
rança e acredita que um bom 
horário para recolhimento 
será às 22h.

MT já recebeu 393 mil doses de imunizantes
contra a Covid-19

VACINA

Colegiado define como serão
distribuídas 58,7 mil doses

COVID-19

Março: mês com mais 
mortes desde o início
da pandemia

SEMANA SANTA

Padre pede flexibilização de
medidas para missas até 22h

Foto: tchélo FigueireDo

O decreto estadual emi-
tido no início deste mês limita 
o funcionamento de estabe-
lecimentos às 19h de segunda 
a sexta, e às 12h aos sábados 
(com exceção dos supermer-
cados, que podem funcionar 
até 19h também nos finais 
de semana, e os restauran-
tes que podem funcionar até 
14h aos sábados e domingos), 
como prevenção contra a pro-
liferação da Covid-19. O toque 
de recolher foi estabelecido 
para às 21h.

Com a chegada da Se-
mana Santa, uma preocupa-

rão trabalhadores da saúde 
e idosos entre 70 e 79 anos.

Para a vacina Corona-
Vac, o prazo para a aplicação 
da segunda dose varia entre 
14 e 28 dias. Já o prazo da 
aplicação da segunda dose 
da AstraZeneca é de até 84 
dias. A Resolução nº 15 tam-
bém pactua a distribuição 
de 140 doses remanescen-
tes de Coronavac, que fo-
ram recebidas em remessas 
anteriores e mantidas como 
estoque estratégico.

Caso os municípios 
alcancem a completa va-
cinação dos públicos-alvo 
estabelecidos para a imuni-
zação, a CIB orienta a conti-
nuidade da imunização dos 
demais públicos elencados 
pelo Ministério da Saúde.

Após a distribuição 
dos imunizantes aos muni-
cípios, as vacinas deverão 

ser armazenadas conforme 
as condições estabelecidas 
pela fabricante e Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e com o apoio 
da segurança pública. Até 

o momento, Mato Grosso já 
recebeu 393.060 doses de 
imunizantes contra a Co-
vid-19. Todos os municípios 
mato-grossenses receberão 
doses nessa leva.

ção dos cristãos será sobre a 
possibilidade de realização de 
seus rituais. 

O padre Evandro Balena 
disse que ouviu as manifesta-
ções dos fiéis e decidiu procu-
rar Mendes.

“Diante das diversas ma-
nifestações e desejos que tan-
to vemos pela internet sobre 
como vai ser a Semana Santa, 
e diante da possibilidade de 
engessar mais ainda o decre-
to a gente se pergunta como 
é que podemos deixar Deus 
de escanteio nessa hora, en-
tão precisamos esclarecer. 

Tanto o governador como os 
assessores são bons cristãos, 
mas não necessariamente co-
nhecem o rito da Igreja e os 
porquês de cada coisa, então 
eu tomei iniciativa de vir pes-
soalmente explicar o rito da 
Igreja, da Semana Santa”.

O padre explicou que 
existem alguns ritos que não 
podem ser realizados durante 
o dia e com base nisso pediu 
que o governador flexibilize 
as medidas para permitir o fe-
chamento das igrejas e reco-
lhimento das pessoas a partir 
das 22h.

guia.
Cauda longa e preênsil 

medindo entre 61 a 77 cm, o 
macaco-aranha o utiliza para 
locomoção e forrageamento. 
A pelagem macia e negra, no 

focinho e ao redor dos olhos 
possuem pele nua cor-de-ro-
sa ou vermelho-clara.

Possuem várias vocali-
zações, que utilizam quando 
encontram comida e para 

manter o grupo unido. 
O macaco-aranha-de-

-testa branca Forma gran-
des grupos sociais (mais de 
30 indivíduos), que ocupam 
preferencialmente os níveis 

superiores do dossel e nas ár-
vores emergentes. São caça-
dos para alimento e também 
para se transformarem em 
xerimbabo (animal de esti-
mação) pelos índios.
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