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RESÍDUOS
SÓLIDOS SERÁ
NO SETOR 8

BOTELHO
REAFIRMA
COMPROMISSO
COM MORADORES

PERDAS SERÃO
COMPENSADAS
PELA ALTA
NO PREÇO

HIGIENE
PESSOAL A
FAMÍLIAS
ATENDIDAS

SORRISO RENASCER E CINTURÃO VERDE SOJA CRAS SINOP
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DECISÃO PARA PREFEITOS OU JUSTIÇA

Popularmente chamada de “fruta-dra-
gão”, a pitaya é uma fruta que chama a 
atenção pela sua beleza em um primei-
ro momento. Originária do México e de 
países da América Central, associada 
a riqueza de vitaminas, nutrientes e 
sabor, a pitaya tem conquistado seu 
espaço no Médio Araguaia, primeira-
mente em Canarana. Recentemente, em 
Gaúcha do Norte, a pioneira na produ-
ção é Irene Lenz.                         Página  -4

Produtora
investe na
produção
de pitaya

Divulgação

Divulgação

DESTINADA A INTOLERANTES

Cuiabanas
se juntam
para abrir
doceria
saudável

Sem poder consumir 
glúten e leite de vaca, a cuiaba-
na Natália Gonçalves Monteiro 
se juntou com sua amiga Nicole 
Fernanda de Moraes Ferreira 
para abrir uma doceria saudá-
vel. A Líberi já tem quase sete 
meses em atividade oferecendo 
brownies, bolo de mandioca, 
choconilha, baunilha com cober-
tura de morango e capuccino.

      Página - 7

assessoria

SORRISO X CUIABÁ

A 5ª rodada do Mato-grossense 2021 segue com mais 4 partidas neste fim de semana. A mais 
importante envolve o líder Cuiabá e o vice Grêmio Sorriso. Eles duelam pela manutenção das 
primeiras posições neste domingo, às 9h, no Egídio Preima.                          Página -6

assessoria

VALE A LIDERANÇA DO ESTADUAL!

As aulas presenciais em creches, escolas e universidades poderão ser sus-
pensas em 50 cidades que estão com risco “muito alto” de contaminação pela 
Covid-19. Isso é o que determina decreto publicado pelo governador Mauro Men-
des. Porém, ele funciona de forma orientativa. Caberá aos prefeitos decidirem se 
seguem ou não; o Ministério Público Estadual estuda entrar com uma ação para 
fazer as cidades cumprirem as normas.             Página -3

Com decreto, aulas presenciais
podem ser suspensas novamente



A vida segue em frente e não espera por 
ninguém, tenha certeza que é muito impor-
tante é dar o primeiro passo

  

A vida segue em frente e não espe-
ra por ninguém, tenha certeza que é 
muito importante é dar o primeiro pas-
so, sabendo que, em seguida, ao dar o 
segundo passo, possa aceitar o suces-
so esperado com humor e satisfação, 
e olhado para dentro de nós mesmos, 
possamos receber o aceitamento do 
que somos e não do que esperamos, 
sem ressentimento do nosso viver.

O importante é saber que lá no nosso 
passado fi caram registrados os dados 
de tudo, tudo que vivemos, e que para 
os não saudosistas, também sabem, 
que a muito tempo já se perderam, por 
isso, que muitos não aprendem com 
as derrotas, e fi cam a repeti-las, e não 
aprendem com o passado, que é o certo 
e verdadeiro, e vivem na ansiedade de 
viver no futuro incerto e que pode não 
vir.

O que fi zemos das nossas vidas, não 
tem como desfazer, foram acontecen-
do sem que pudéssemos nos preparar 
para enfrentar as dores das derrotas, po-
rém sem serem danosas ou destrutivas 
contra as nossas possíveis evoluções se-
quenciais, deixamos a  vida fl uir sabem 
que não tem volta, mas nem por isso 
mesmo, devemos usar a nossa posição 
de destaque,  que atingimos por neces-
sidade própria ou por necessidade de 
sobrevivência  –  e hoje -  depois de tan-
tas lutas,  e nem por isso,  devemos  usar 
as suas realizações para autopromover a 
normalidade da nossa vida.

Depois de tudo, tudo que vivemos, 
fomos seguindo em frente,  sem querer 
voltar a ser sucumbido e saudosista pelo 
nosso primeiro estágio, ou mesmo, por 
isso, querer usar dos atos baixos e agres-
sivos para vingar do passado de alguém 
que um dia nos julgou antecipadamen-
te,  e que agora, está desgastado na luta 
pela sobrevivência, e que por circuns-

tâncias, foi derrotado por vários motivos 
que você não participou, sabendo respei-
tar o passado que se foi, mas deixou algu-
mas coisas mal resolvidas, e que está do-
endo em alguma parte do nosso corpo, 
mas cada um tem a sua história e a sua 
saudade, e hoje a sua vida chegou onde 
chegou, ou não chegou,  pela responsa-
bilidade das suas escolhas  assumida in-
dividualmente.

O importante é que todas as nossas 
ações, não  sejam relacionadas como da-
nosas contra aqueles,  que vivem fazendo 
pactos de sobrevivência no mundo asso-
ciativo, entenda que o mundo muda a 
cada entendimento ou a cada olhar, mas 
na realidade  está  cheio de divisões inú-
teis, criadas pelos seres inconscientes e 
que fogem da realidade, e seguem uma 
vida polarizada, entre status que nunca 
existiu, como: direita e esquerda,  como 
riqueza e pobreza,  ou  com as evidên-
cias das cores das peles, como - negros e 
brancos, e que apesar do absurdo, fi cam 
nas espreitas,  cercados pelas barreiras 
sociais construídas pelas ferramentas 
preconceituosas e levianas, e que todos 
os  dias, estão sendo treinado em forma 
de lideranças intolerantes e raivosas, e 
assim, vão acumulando aos combustí-
veis do ódio, e que por qualquer motivo,  
estão sendo usando e treinados  para a 
qualquer momento,  partir para os con-
frontos, e pasmem,  até religiosos. 

emprestado as Palavras Dele, criar as 
possibilidades de aproximação e se for 
possível: a dar a outra face, assim que for 
agredido por alguma intolerância inútil, 
e mesmo assim, que em nome da hu-
mildade e do perdão, devamos aceitar a 
aqueles que ainda estão no primeiro pas-
so da caminhada evolutiva da vida. Saiba 
que nem tudo está perdido.

WILSON CARLOS SOARES FUÁH É 
ESPECIALISTA EM RECURSOS 
HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICAS

Saiba que nem tudo está perdido

No fi m das contas, ótima escolha
nha o aparelho faz bonito, carregando com-
pletamente em pouco mais de uma hora.

O dispositivo tem boa construção, câ-
meras muito boas (especialmente, é claro, o 
sensor principal, da Sony), bom áudio, capta-
ção legal, tela com boa imagem, enfi m, en-

trega muito bem o que promete.
Um ponto que me incomo-

dou foi a posição do sensor bio-
métrico, na lateral, sobre o botão 
liga/desliga. Acredito que seja 
questão de costume, mas no co-
meço estranhei bastante.

É sempre importante lembrar 
que se trata de um intermediário 

premium que paguei menos de R$ 2.200,00, 
então não se deve ter como parâmetro de 
comparação aparelhos top de linha, algo que 
se vê com frequência pela internet afora.

Por hora estou muito satisfeito com a 
compra, e acredito que o aparelho vai me 
atender bem por um bom tempo. Ao menos, 
é o que espero.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfi l em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Para fazer uma boa escolha, em qualquer coisa que for comprar, 
é fundamental, antes de tudo, conhecer suas necessidades e 
seu orçamento. Se você não conhecer suas necessidades não 
vai conseguir fi ltrar as opções de forma efi ciente. Se ignorar seu 
orçamento vai perder tempo olhando coisas que não vai poder 
comprar. Consciência e sensatez são palavras de ordem nessa 
hora.

CLIC 
FINAL 

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

Falei um pouco, nos últimos dias, sobre a 
migração para meu novo telefone, um Poco 
X3 NFC, produzido por uma subsidiária da 
Xiaomi e com histórico de bons aparelhos. 
A grande pergunta é: a escolha foi boa? Essa 
é uma questão que vai vou poder respon-
der com mais solidez com o 
passar do tempo, e segura-
mente vou voltar a usar esse 
espaço para afl ar sobre o as-
sunto. Por hora, em menos 
de uma semana com o novo 
dispositivo, estou bastante 
satisfeito.

Durante esse tempo, 
além da migração, gravei vídeos, fi z lives, 
participei de videoconferência, usei servi-
ços bancários, Word, Excel, e-mail, enviei e 
recebi uma infi nidade de arquivos, fi z e re-
cebi chamadas de voz, usei comunicadores 
instantâneos, assisti vídeos, meu bebê assis-
tiu vídeos e por aí vai. Uso bastante intenso, 
algo comum em minha relação com a tecno-
logia.

A bateria, grande “pesadelo” em alguns 
dispositivos, se comporta muito bem. Estou 
usando a tela na frequência de 60 MHz, pois 
passei para 120 MHZ e quase não senti mu-
danças. Para comparar a duração da bateria 
com o dispositivo anterior voltei para a fre-
quência padrão.

Quando é necessário repor a carga da ba-
teria o carregador de 33 Watts que acompa-

WILSON FUÁH

Uma palavra estrangeira, cujo signifi cado nem sem-
pre é entendido da mesma maneira por todos, tem sido 
satanizada para turvar o debate sobre as políticas de con-
trole da pandemia. Trata-se do lockdown.

Ciente de que a campanha contra a vacinação mos-
trou-se danosa a sua popularidade, Jair Bolsonaro foca 
agora no ataque ao isolamento social. Chegou ao des-
plante de fazer o governo ir ao Supremo Tribunal Federal 
para tentar vetar toques de recolher Federação afora.

De tempos em tempos, ele e seus seguidores sacam 
o vocábulo obscuro para vociferar gritos de liberdade. Vi-
sam rivais políticos tentando lidar com a crise na ponta. 
Tal atitude tem eco no espírito pouco cooperativo expres-
so por fatias minoritárias da população —a mais recente 
pesquisa Datafolha apontou que 71% dos ouvidos apoiam 
restrições ao comércio, acima dos 61% de dezembro. O 
problema é o palavrão.

Lockdown como política nacional, quiçá estadual, é 
de difícil execução. Ele embute uma escolha de Sofi a, já 
que efetivamente a fome baterá à porta de vulneráveis 
impedidos de circular e trabalhar. Bolsonaristas, ademais, 
jogam na confusão contra adversários. Em nenhum mo-
mento o governo paulista, por exemplo, chegou perto de 
um lockdown — que embute a restrição física da mobili-
dade.

O que há até aqui no estado são limitações de aber-
tura de comércio, serviços e lazer, além de um toque de 
recolher pouco respeitado. No mais rico e populoso esta-
do do país, os problemas práticos de um lockdown são 
óbvios: há mais de mil pontos de fronteira, e o risco de co-
lapso de linhas de abastecimento e de cadeias produtivas 
enseja cenários de anomia.

Ainda que houvesse uma defi nição sobre o tema, 
para levar a cabo algo do gênero deveria haver o apoio 
federal, com emprego de tropas do Exército. Isso nunca 
ocorrerá, obviamente, sob Bolsonaro. Trata-se da receita 
prescrita por 9 entre 10 especialistas. Razões decerto não 
faltam, dados os números aterradores de mortes diárias, 
UTIs lotadas e escassez de equipamentos. Até que a va-
cinação avance e surta efeito, o momento será de alerta 
máximo.

Assim, emergem soluções locais, como os lockdo-
wns de fato em cidades do interior paulista. Aplicadas 
pontualmente, funcionam, mas o vírus não respeita divi-
sas, e combatê-lo demanda coordenação. Nesse sentido, 
a iniciativa paulistana de instituir um feriadão sem con-
sultar seus vizinhos demonstra que a barafunda federal 
contamina até as boas intenções.

Coragem e bom senso devem se combinar no ob-
jetivo maior de conter o vírus, em especial as suas novas 
cepas. Não será no Planalto que se verão tais atributos.

Editorial

O palavrão

MÃE BONIFÁCIA
Depois de ter sido desmonantado há cin-

co anos, um novo mirante foi construído no 
Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Antes todo 
de madeira, a nova atração turística agora é 
feita em estrutura metálica, e custou R$ 1,5 
milhão. O Governo do Estado, por meio da 
Sema, aproveitou para fazer uma homenagem 
ao ex-governador Dante de Oliveira, falecido 
em 2006. Na porta do elevador, foi feita uma 
adesivagem com uma foto dele. O parque foi 
criado através de uma iniciativa de Dante, no 
ano 2000.

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!

LUTO EM
NOBRES
O vereador de Nobres Ademar Branco (PSB), 

45 anos, morreu nesta quinta (25) por Covid-19. 
Ele estava internado há 20 dias em leito de UTI 
no município. Ademar foi eleito vereador em 
2020, com 256 votos. Popular na cidade, ele deixa 
a mulher e dois fi lhos. O presidente da União das 
Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso 
(Ucmmat), vereador Bruno Rios, lamentou o fale-
cimento do parlamentar. “Neste momento de dor, 
expressamos as mais sinceras condolências (...). 
Perdemos um vereador atuante no municipal e 
muito jovem”, diz nota de pesar da Ucmmat.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Ciente de que a campanha contra a vacina-
ção mostrou-se danosa a sua popularidade, Jair 
Bolsonaro foca agora no ataque ao isolamento so-
cial
“ “ Um motorista morreu e dois passageiros fi caram feridos em 

um acidente na BR-070, em Barra do Garças, na última quinta 
(25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo em que 
eles estavam capotou e os três foram arremessados. Segundo 
as vítimas, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. As três 
pessoas que estavam no carro, um VW Gol, foram arremessadas 
para fora do automóvel. Os Bombeiros encaminharam as víti-
mas com vida para o Pronto Socorro. O homem que faleceu no 
local estava preso embaixo do veículo. O Corpo de Bombeiros 
retirou o corpo das ferragens e encaminhou para a perícia, que 
foi chamada ao local.
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aulas presenciais podem ser suspensas
DA REPORTAGEM

As aulas presenciais em 
creches, escolas e universida-
des poderão ser suspensas 
em Cuiabá, Rondonópolis, Si-
nop, Sorriso, Várzea Grande e 
nos outros 45 municípios que 
estão com risco muito alto de 
contaminação pela Covid-19. 
Isso é o que determina o de-
creto publicado pelo gover-
nador Mauro Mendes (DEM), 
na última quinta (25), com 
recomendações para evitar, 
ainda mais, a propagação do 
vírus. Porém, ele funciona de 
forma orientativa neste que-
sito e caberá aos prefeitos 
decidirem se seguem ou não. 
Além disto, o Ministério Pú-
blico Estadual também estu-
da entrar com uma ação para 
fazer as cidades cumprirem 
as normas.

A suspensão se dará, 
conforme o decreto, por um 
período mínimo de 10 dias, 
podendo ser prorrogada, 
mas não abreviada. Em algu-
mas cidades, como Sinop, já 
há um ‘mini lockdown’, cujo 
decreto iniciou para um pe-
ríodo de 15 dias e depois foi 
prorrogado por mais 15.

Ainda conforme o de-
creto estadual, os municí-
pios poderão adotar medi-
das mais restritivas do que 
as contidas neste Decreto, 
desde que justificadas em 
dados concretos locais que 
demonstrem a necessidade 
de maior rigor para o contro-
le da disseminação do novo 
coronavírus.

QUARENTENA
COLETIVA

Novo decreto estadual 
foi publicado com medidas 
para frear o avanço da Co-
vid-19, dentre elas a proibi-
ção do consumo de bebidas 
alcoólicas no local de compra 
e a reativação da classifica-
ção de risco por municípios. 
Nos municípios com classifi-
cação de risco “muito alto”, o 
Estado sugere a aplicação de 
quarentena obrigatória (lo-
ckdown) por 10 dias. Em caso 
de não cumprimento das 
medidas elencadas na classi-
ficação, caberá aos órgãos de 
controle a adoção das medi-
das cabíveis.

Com esses dados, a clas-
sificação aponta para quatro 
níveis: baixo, moderado, alto 
e muito alto. Entre as prin-
cipais medidas trazidas no 
decreto estão: o funciona-
mento das atividades econô-
micas passa a vigorar das 5h 
às 20h e toque de recolher a 
partir das 21h, com exceção 
de farmácias, imprensa, hos-
pedagem, serviços de guin-
cho, segurança e vigilância 
privada, serviços de saúde, 
funerárias, postos de gaso-
lina (exceto conveniências), 
indústrias, transporte de ali-
mentos e grãos, e serviços de 
manutenção de atividades 
essenciais, como água, ener-
gia, telefone e coleta de lixo, 
bem como dos funcionários, 
prestadores e consumidores 
das atividades e serviços cujo 
funcionamento é permitido 
após as 20h.Também fica au-
torizado o sistema de delivery 
até às 23h59.

Outra medida decreta-
da pelo Estado é para evitar 
as aglomerações dentro dos 

PREFEITOS OU JUSTIÇA DECIDEM. Cidades que seguirem decreto terão paralisação das aulas
Foto: Divulgação

Paralisação será em cidades que seguirem decreto

Sinop está em risco ‘muito alto’ de contaminação

imunização será realizada por “Drive-thru” para 200 idosos

Botelho assegurou apoio ao trabalho que está sendo feito

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, analisa os itens 
do decreto estadual, promul-
gado na noite de quinta, e 
quais medidas serão adota-
das pelo município, que está 
classificado com risco ‘muito 
alto’ de contaminação. On-
tem foram feitas reuniões es-
tratégicas com a equipe téc-
nica para estudar os meios 
legais e de menor impacto, 
tanto para saúde, quanto 
para o setor empresarial e 
produtivo.

Dorner já havia se ma-
nifestado contrário ao maior 
fechamento do comércio. “O 
entendimento é que, com 
restrições de horários, as 
aglomerações podem ocor-
rer com mais intensidade em 
horários de pico. Além disso, 
o fechamento total do co-
mércio irá onerar ainda mais 
a classe, que já vem sofrendo 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Nova Mutum realiza neste sá-
bado (27), no estacionamento 
da Prefeitura, mais uma eta-
pa da campanha de vacinação 
contra a Covid-19. A imunização 
será realizada através do siste-
ma drive-thru para 200 idosos 
com idades entre 75 e 79 anos, 
que irão tomar a primeira dose 
da vacina produzida pelo Bu-
tantan, a Coronavac.

A princípio essa ação iria 
ocorrer na Central de Vacinas, 
Centro de Saúde e PSF Jardim 
Primavera, porém, para evitar 
aglomerações ficou definida a 
realização do drive-thru, devi-
do à quantidade de idosos que 
terão que se locomover até as 
unidades, causando aglomera-
ções. Desde que iniciou a cam-
panha nacional de vacinação 

com as restrições obrigató-
rias impostas”.

O novo decreto do Go-
verno do Estado aumenta o 
funcionamento do comércio 
até às 20h, proíbe consumo 
de bebidas alcoólicas em 
bares, lanchonetes, restau-
rantes e define restrições 
enquanto a taxa estadual de 
ocupação de UTIs for supe-
rior a 85% e cada município 
passa a adotar medidas mais 
específicas de acordo com a 
classificação de risco de cada 
um.

Devido a realidade con-
taminação diferente de con-
taminação em cada muni-
cípio, o governador Mauro 
Mendes afirmou, ontem à 
noite, que caberá a cada pre-
feito adotar as medidas pre-
vistas de acordo com taxa de 
classificação de risco de cada 
cidade. Onde há risco muito 
alto devem ser adotadas me-
didas mais severas.

contra a Covid-19, Nova Mutum 
recebeu 1.156 doses, desse total 
foram imunizados 891 profis-
sionais de saúde, que é o gru-
po prioritário, e 234 pessoas 
com idade acima de 80 anos 
ou mais. A Secretária de Saúde, 

SINOP

Prefeito estuda meios para causar
‘menor impacto’ à saúde e economia

NOVA MUTUM

“Drive-thru” vacina idosos
com idade entre 75 e 79 anos

DA REPORTAGEM

Antigo sonho de milha-
res de famílias, a aquisição 
do título definitivo de suas 
terras voltou à pauta nesta 
semana, com apoio do pri-
meiro-secretário da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM). 
Duas reuniões públicas fo-
ram realizadas pelo Instituto 
de Terras de Mato Grosso (In-
termat), para apresentação 
do projeto de regularização 
fundiária do bairro Renascer 
e da comunidade Cinturão 
Verde, em Cuiabá.

Por live, mediada por 
Ítalo Carvalho, da Empresa 
de Geotecnologia, Botelho 
destacou o trabalho que 
vem sendo feito, tanto que 
muitas reuniões in loco fo-
ram realizadas, alguns títulos 
foram entregues e a Assem-
bleia liberou recursos para 
ajudar na consolidação da 
entrega dos documentos, 

que dão segurança jurídica 
às famílias. A reunião remota 
também contou com a parti-
cipação do presidente Fran-
cisco Serafim (Intermat), do 
presidente do Renascer, José 
Carlos da Silva, do promotor 
de Justiça, Carlos Eduardo, 
que acompanha os tramites 
legais. Botelho defende que 
a regularização fundiária é 
urgente e necessária. “Sa-
bemos que um dos grandes 
problemas da agricultura fa-
miliar, dos chacareiros, dos 
que moram na zona rural, é 
a falta de regularização fun-
diária, a maioria não tem o 
documento. É um problema 
do estado todo. E o gover-
nador Mauro Mendes pegou 
essa luta como uma de suas 
bandeiras. Vai resolver, senão 
todos, mas a maior parte da 
questão. É um problema se-
cular, uma questão desde a 
época do Império que vem 
esse problema”, explicou Bo-
telho.

TÍTULO DEFINITIVO

Botelho reafirma 
compromisso com 
Renascer e cinturão 
Verde

ônibus. Nesse sentido, em até 
48 horas, todos os municípios 
deverão editar uma norma 
para escalonar o horário de 
abertura e fechamento das 
atividades do comércio, in-
dústria e serviços desenvolvi-
dos no âmbito local, de modo 
a evitar aglomeração de pes-
soas nos pontos de ônibus e 
no interior dos veículos desti-
nados ao transporte coletivo.

Todas essas medidas 
terão que ser aplicadas em 
todo o estado, mesmo se a 
classificação de risco do mu-
nicípio indicar normas mais 
brandas. As restrições terão 
validade enquanto a taxa es-
tadual de ocupação de UTIs 
for superior a 85%.

Além das citadas ante-
riormente, estão classifica-
das no risco “muito alto” as 
seguintes cidades: Alta Flo-
resta, Apiacás, Araguainha, 
Aripuanã, Barão de Melgaço, 
Brasnorte, Cáceres, Campo 
Novo do Parecis, Campo Ver-
de, Canabrava do Norte, Car-
linda, Cláudia, Diamantino, 
Guarantã do Norte, Itanhan-
gá, Jangada, Juara, Juruena, 
Juscimeira, Lucas do Rio Ver-
de, Marcelândia, Matupá, Mi-
rassol D’Oeste, Nova Mutum, 
Nova Santa Helena, Nova Xa-
vantina, Paranatinga, Peixoto 
de Azevedo, Planalto da Ser-
ra, Poconé, Pontes e Lacerda, 
Primavera do Leste, Ribeirão-
zinho, Santa Cruz do Xingu, 
Santa Rita do Trivelato, Santa 
Terezinha, Santo Antônio do 
Leste, São José do Povo, São 
José do Xingu, São Pedro da 
Cipa, Sapezal, Tapurah, To-
rixoréu, União do Sul e Vila 
Bela da Santíssima Trindade.

Sônia Ávila, cita que apesar do 
pequeno quantitativo de doses 
o importante é imunizar a po-
pulação.

“Desde o início da campa-
nha de vacinação, tenho falado 
que teremos um longo cami-

nho até vacinarmos principal-
mente os grupos prioritários, 
agora com mais essas 200 do-
ses já vamos um pouco além, 
esperamos que a partir de ago-
ra essas doses cheguem com 
mais frequência”, comemora.
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Produtora investe na produção de pitaya
DA REPORTAGEM

Popularmente chama-
da de “fruta-dragão”, a pitaya 
é uma fruta que chama a 
atenção pela sua beleza em 
um primeiro momento. Ori-
ginária do México e de países 
da América Central, associa-
da a riqueza de vitaminas, 
nutrientes e sabor, a pitaya 
tem conquistado seu espaço 
no Médio Araguaia, primeira-
mente em Canarana.

Recentemente, em 
Gaúcha do Norte, a pioneira 
na produção é Irene Flach 
Lenz. A produtora trabalha 
com viveiro de mudas há cer-
ca de seis anos e despertou 
a curiosidade após ler uma 
matéria sobre a produção da 
pitaya em uma propriedade 
de Canarana.

“Pesquisei sobre a fruta, 
manejo, cultivo e cuidados e 
logo visitei a propriedade da 
‘Maria’ Rita em Canarana. Foi 
ali que comprei as primeiras 
mudas e peguei muitas dicas 
para a produção da pitaya. 
Rita me apoiou muito e con-
tinua ajudando com sua ex-
periência”, disse Irene.

Com uma janela de pro-
dução de novembro a abril, 
em dezembro de 2020, foram 
plantadas as primeiras 120 
mudas de pitaya. Com três 
meses já foram colhidos os 
primeiros frutos, isso porque 
as mudas já eram grandes e 
foram tiradas em período de 
floração. Com área de dois 
hectares destinado a produ-
ção e com adubação pura-
mente orgânica, o objetivo 
da produtora é implantar em 
breve todas as estruturas de 
pergolados nas plantas e ex-
pandir o plantio para mil pés 

até final deste ano e poste-
riormente até três mil pés.

“Com a produção pre-
tendo não só abastecer Gaú-
cha do Norte, mas também 
Primavera do Leste, Sorriso 
e Rondonópolis, que con-
somem a fruta que vem de 
grandes centros como São 

Foto: Divulgação

Pitaya também é chamada de “fruta-dragão” 

GAÚCHA DO NORTE. Irene trabalha com viveiro de mudas há 6 anos e despertou a curiosidade após ler uma matéria

Paulo, lugares muito distan-
tes, que para aguentar esse 
transporte as frutas precisam 
ser ainda um pouco verde”, 
apontou a produtora.

Quatro variedades de 
pitaya são cultivadas na pro-
priedade: a de casca verme-
lha com polpa roxa, casca 

vermelha com polpa branca, 
casca amarela e polpa bran-
ca e a variedade Costa Rica, 
que também tem a casca 
vermelha e a polpa roxa, mas 
que se destaca pela sua do-
çura. “A doçura da pitaya é 
medida pelo brique, e esta 
Costa Rica é a variedade que 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Sinop iniciou o cadastro de 
pequenos produtores rurais 
para suporte na vacinação 
contra a brucelose. A imuni-
zação é obrigatória, em be-
zerras bovinas e bubalinas 
entre três a oito meses, e deve 
ser comunicada ao Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT).

Segundo a responsável 
técnica da Prefeitura, a mé-
dica veterinária Graciele Ba-
tista, o objetivo é dar supor-
te gratuito para o pequeno 
produtor na imunização do 
rebanho. “O produtor entra 
em contato com a SEDEC 
com os dados pessoais e da 

DA REPORTAGEM

Já está disponível no 
site da Embrapa Agrossilvi-
pastoril (www.embrapa.br/
agrossilvipastoril) o segundo 
Boletim Agrometeorológico 
de acompanhamento da sa-
fra 2020/2021. O documento 
serve de suporte para produ-
tores tanto para avaliação do 
comportamento da lavoura 
quanto para acionar serviços, 
como a seguridade rural, por 
exemplo. O material relata o 
comportamento das chuvas 
no período de setembro de 
2020 a 17 de março de 2021 

DA REPORTAGEM

As perdas por excesso 
de chuvas devem ser com-
pensadas pela alta no preço 
da soja em Mato Grosso. A 
alternativa dos produtores, 
para proteger e armazenar 
a soja nas lavouras, foi usar 
uma espécie de ‘bolsão’, a 
chamada silo bolsa. O preço 
da soja pode subir ainda mais 
em relação à safra anterior, 
cerca de 33,5%.

A valorização da soja 
deve puxar para cima tam-
bém o valor bruto da pro-
dução agropecuária do país, 
que neste ano pode chegar 
a um recorde, ultrapassando 
R$ 1,173 trilhão (15,8%) em re-
lação a 2020. Mas para alcan-
çar esse patamar histórico, os 
produtores vão precisar lidar 
com gargalos de infraestru-
tura. Um deles é guardar a 
safra que acabou de ser co-
lhida.

“A gente já tem déficit 
de caminhões e não temos 
ferrovias. Então a armaze-
nagem poderia amenizar 
isso, uma vez que o produtor 
guarda aquele produto e de-

pois ao longo do ano ele vai 
transportando pelas rodovias 
e, aí sim, conseguiriam dar 
conta deste fluxo”, explicou o 
presidente da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja), 
Fernando Cadore. A Confede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) prevê que 
mais de 100 milhões de grãos 
não tenham local para serem 
armazenados no país neste 
ano, o que é um recorde. “En-
tão, para que quem não é do 
setor entenda...é como se ti-
vesse um comércio, uma loja 
de roupa e não tivesse onde 
guardar o seu produto, a sua 
mercadoria... e ainda mais se 
tratando de alimento perecí-
vel que você corre o risco de 
perder”, disse Cadore.

A especialista do CNA 
explica que, se houvesse uma 
logística melhor para arma-
zenar e transportar a soja, 
isso poderia se refletir tam-
bém no bolso do consumi-
dor, com queda no preço da 
carne e dos combustíveis. A 
soja e o milho, por exemplo, 
são usados para ração animal 
e etanol.

Imunização é obrigatória

Produtores usam silos bag para armazenar milho em MS

SINOP

Prefeitura oferece suporte gratuito 
na vacinação contra a brucelose

AGROSSILVIPASTORIL

Embrapa disponibiliza Boletim 
Agrometeorológico da safra 20/21

SOJA

Perdas por excesso 
de chuvas devem 
ser compensadas 
pela alta no preço

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

em Mato Grosso e mostra 
as anomalias frente à série 
histórica nas diferentes regi-
ões do estado. Nesta safra, 
verificou-se chuvas abaixo da 
média em setembro e outu-
bro em quase todo o estado, 
o que atrasou a semeadura 
da soja em muitas regiões. A 
partir de novembro, embo-
ra ainda abaixo das médias 
históricas, as chuvas foram 
suficientes para o desenvolvi-
mento inicial da lavoura. Em 
dezembro, houve aumento 
das chuvas em quase todo o 
estado, com excesso em al-
guns pontos no médio-norte. 

tem o maior brique, é a mais 
doce entre as variedades”, co-
mentou a produtora.

VIVEIRO
Na propriedade locali-

zada há pouco mais de um 
km da cidade, Irene também 
cultiva seu viveiro de mudas 

propriedade, após isso, emiti-
mos o receituário. Depois, faz 
a compra da vacina e o agen-
damento da visita, para que 
possamos ir até a proprieda-
de e vacinar os animais”, ex-
plica, ao destacar que, após 
a imunização do rebanho, é 
emitido um atestado de va-
cinação que é utilizado para 
fazer a comunicação junto ao 
Indea.

A brucelose é uma zoo-
nose, ou seja, pode ser trans-
mitida para humanos pelo 
animal infectado através do 
consumo de carne mal pas-
sada, leite e outros produtos 
de origem animal contami-
nados. A vacinação é uma 
maneira de prevenir a doen-
ça que é causada pela bac-
téria brucella abortus, que 

acomete principalmente bo-
vinos e bubalinos. De acordo 
a médica veterinária, quando 
há a contaminação, é indica-
do o abate dos animais aco-
metidos. Os pequenos pro-

dutores rurais podem realizar 
o cadastro e a solicitação de 
suporte de vacinação, além 
de outros serviços, na sede 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.

Já em algumas localidades 
no nordeste de Mato Grosso, 
a precipitação acumulada 
ficou abaixo da média. Em 
janeiro, as chuvas foram me-
lhor distribuídas pelo estado, 
com exceção da região nor-
deste, onde houve veranicos. 
Já em fevereiro, foi registrado 
excesso de chuvas, sobretu-
do na região médio-norte, o 
que comprometeu a colheita 
da soja e a janela de semea-
dura do milho. No início de 
março, continuou o excesso 
de chuvas, fazendo com que 
produtores perdessem a ja-
nela de semeadura do milho 

e causando perdas em algu-
mas áreas de soja. O Boletim 
traz dados de precipitação 
registradas na estação mete-
orológica da Embrapa Agros-
silvipastoril, em Sinop (MT). 
Os números mostram que o 
período de agosto 2020 até 10 
de março de 2021 registrou o 
maior volume de chuva dos 
últimos cinco anos, com o to-
tal acumulado de 2.150,1mm. 
Destaque para os meses de 
dezembro, com 645,1mm e 
fevereiro, com 647mm, que 
foram os meses com maior 
precipitação nos últimos cin-
co anos.

que leva o nome de ‘Sempre 
Verde’, onde são estimadas 
mais de 40 mil mudas des-
de plantas voltadas para re-
florestamento, ornamentais 
e pomares. “Tudo é trabalho, 
é investimento, mas é muito 
bom trabalhar com o que a 
gente gosta”, finalizou Irene.
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HORIZONTINA ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ 
08.116.223/0001-20, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a renovação da Li-
cença de Operação via LAC (Licença por Adesão e Compromis-
so) para a atividade de Armazéns gerais - emissão de warrant. 
Localizado na ROD MT 222, KM 64 à esquerda – FAZENDA 
HORIZONTINA, zona rural, município de Ipiranga do Norte/MT. 
Coordenadas geográficas do Empreendimento: 56°04’05,80”W 
11°53’17,90”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

RUMO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 37.314.360/0001-78, 
localizada na Av. Engenheiro Jose da Silva Tiago, nº 140 W, 
Sala 01, Água Clara I, Sapezal – MT, torna público que reque-
reu junto ao departamento de meio ambiente da Prefeitura Mu-
nicipal de Sapezal/MT, Alteração de Razão Social – Mudança 
de Titularidade da Licença 00344/2020, referente ao Comércio 
Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e 
Corretivos do solo. Não foi determinado estudo de impacto am-
biental. Responsável Técnico pela alteração: Mariana Coriolano 
Dalpasquale Triches, cia.florestalmt@gmail.com.

RUMO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 37.314.360/0001-78, 
torna público que requereu junto a Coordenadoria de Meio 
Ambiente – CMA da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente de Campo Novo do Parecis – SE-
MDEC a Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade 
da Licença 00200/2020, referente ao Comércio Atacadista de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do 
solo, situado na Av. Olacyr Francisco de Moraes, nº 2.573 NW, 
Sala A, Jardim Olenka, Campo Novo do Parecis – MT. Respon-
sável Técnico pela alteração: Mariana Coriolano Dalpasquale 
Triches, cia.florestalmt@gmail.com.

O Sr. Miguel Vaz Ribeiro, CPF Nº 546.125.359-87, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te do Mato Grosso (SEMA - MT), o Pedido de Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para o licenciamento ambiental de “Extração de Cascalho” sob 
o Regime de Registro de Licença em uma área de 1,91 has, 
com Ponto de Amarração (P.A), nas Coordenadas Geográficas, 
SIRGAS 2000, Latitude S: 11° 05’ 08”357 e Longitude W: 56° 
27’ 11”967  e localizada na Estrada Cruzeiro do Sul - Gleba 
C. do Sul (MT-329), Fazenda São Jorge VI, Município de Nova 
Canaã do Norte – MT.  

INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE LAMINADOS SINOP EIRE-
LI, CNPJ n° 30.907.725/0001-29 torna-se público que solicitou 
a alteração da razão social INDÚSTRIA DE COMPENSADOS 
SÃO JOSÉ LTDA – EPP CNPJ: 15.433.858/0001-17, estabe-
lecida na Rua Colonizador Ênio Pipino II, 3164, Chácara 537, 
Distrito de Chácaras, Sinop – MT.

CLAUDEMIR RUIZ MARTINELLI, CPF 318.156.009-00, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT a renovação da Licença 
de Operação (LO) para atividade de irrigação, realizada pelos 
sistemas de aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Rolândia, 
Zona Rural de Ipiranga do Norte/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

CLAUDEMIR RUIZ MARTINELLI, CPF 318.156.009-00, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão 
e Compromisso (LAC) para atividade de armazéns gerais, rea-
lizada na Faz. Rolândia, Zona Rural de Ipiranga do Norte/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA

J. S. COMÉRCIO E ARMAZÉNS GERAIS, CNPJ 
09.601.969/0001-92, torna público que requereu junto à SEMA/
MT a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) para atividade 
de armazéns gerais, realizada na Faz. Primavera III, Zona Rural 
de Ipiranga do Norte/MT. Não foi determinado EIA/RIMA

JEFERSON MILANEZ BIF, CPF 797.971.051-72, torna público 
que requereu junto à SEMA/MT a Licença Ambiental Simplifica-
da (LAS) para atividade de irrigação, realizada pelos sistemas 
de aspersão móvel tipo pivô central na Faz. Primavera III, Zona 
Rural de Ipiranga do Norte/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

LOUVIR VALDAMERI, CPF 265.847.941-72, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença de Operação (LO) para 
atividade de irrigação, realizada pelos sistemas de aspersão 
móvel tipo pivô central na Faz. Rio Manso, Zona Rural de Sorri-
so/MT. Não foi determinado EIA/RIMA

ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA, CNPJ 09.662.508/0001-
20, torna público que requereu junto à SEMA/MT a Licença Am-
biental Simplificada (LAS) para atividade de Rede de Distribui-
ção Rural (RDR), a ser realizada na Faz. São Roque II, Zona 
Rural de Gaúcha do Norte/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA, CNPJ 09.662.508/0001-
20, torna público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia e de Instalação (LP e LI) para atividade de irrigação, a 
ser realizada pelos sistemas de aspersão móvel tipo pivô cen-
tral na Faz. São Roque II, Zona Rural de Gaúcha do Norte/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA

ANA PAULA VALDAMERI FABIAN, CPF 022.553.411-82, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para atividade 
de irrigação, realizada pelos sistemas de aspersão móvel tipo 
pivô central na Faz. Rio Manso, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.

NARDINO FUMAGALI & FUMAGALI LTDA ME CNPJ 
05.418.184/0001-28, pessoa jurídica de direito privado, estabe-
lecida na Avenida dos Jacarandás nº 2362 setor Industrial Sul 
Sinop – MT torna público que requereu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para o desenvolvi-
mento de atividades de Fabricação de esquadrias de madeira e 
de peças de madeira para instalações industriais e comerciais. 
Não foi determinado estudos de Impacto Ambiental.    Sinop-
-MT, 25/03/2021.
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JARDIM BOTÂNICO

JARDIM CELESTE

SETOR

JARDIM MARINGÁ

ESTRADA CLAUDETE

BOUGAINVILLE

 RESIDENCIAL SUL

25,26/27

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

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

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

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

 
15º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ 19.963.492/0001-49, no valor de R$ 2.997,20 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E 
SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) para a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, 
CNPJ 03.250.803/0001-92 o valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), para a 
empresa DROGARIA ULTRA POPULAR PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA, o valor de R$ 990,00 
(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), e para a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA o 
valor de R$ 56.362,10 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
DEZ CENTAVOS),  totalizando o valor de R$ 65.749,30 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMACIA DO HRPA (AZITROMICINA 500MG, CIMETIDINA 150MG, DEXAMETASONA 
4MG, LOSARTANA 50MG, OMEPRAZOL 40MG, NIFEDIPINO 20MG, CLINDAMICINA 600MG, 
NOREPINEFRINA 2 MG, CETOPROFENO 100MG, LEVOFLOXACINO 500MG), VISANDO SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

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

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

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

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

 
15º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ 19.963.492/0001-49, no valor de R$ 2.997,20 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E 
SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) para a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, 
CNPJ 03.250.803/0001-92 o valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), para a 
empresa DROGARIA ULTRA POPULAR PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA, o valor de R$ 990,00 
(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), e para a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA o 
valor de R$ 56.362,10 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
DEZ CENTAVOS),  totalizando o valor de R$ 65.749,30 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMACIA DO HRPA (AZITROMICINA 500MG, CIMETIDINA 150MG, DEXAMETASONA 
4MG, LOSARTANA 50MG, OMEPRAZOL 40MG, NIFEDIPINO 20MG, CLINDAMICINA 600MG, 
NOREPINEFRINA 2 MG, CETOPROFENO 100MG, LEVOFLOXACINO 500MG), VISANDO SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

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

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

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

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

 
AVISO DE REABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2021 
 

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA PLANTÕES NOTURNOS 
DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E 12 (DOZE) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA 

E FERIADOS E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID19 
 

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTOS NOS CASOS 
SUSPEITOS OU COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PLANTÕES 
NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 
(DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, para credenciarem-se objetivando futura e 
eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante 
da Lista de Serviços do respectivo Edital Complementar de Chamada Pública. 

 
- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital na 

imprensa oficial permanecendo em aberto até o dia 01 de junho de 2021 para quaisquer novos interessados, na Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Rua Teotônio Vilela, 
nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 

 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na 

Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo em aberto 
pelo período de 30 (TRINTA) dias a contar do primeiro dia útil da publicação para quaisquer novos interessados. 

 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 26 de março de 2021 
 

GLEICIANE NOLETO LOPES 
Presidente – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo 
 

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

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

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

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

 
15º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ 19.963.492/0001-49, no valor de R$ 2.997,20 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E 
SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) para a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, 
CNPJ 03.250.803/0001-92 o valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), para a 
empresa DROGARIA ULTRA POPULAR PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA, o valor de R$ 990,00 
(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), e para a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA o 
valor de R$ 56.362,10 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
DEZ CENTAVOS),  totalizando o valor de R$ 65.749,30 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMACIA DO HRPA (AZITROMICINA 500MG, CIMETIDINA 150MG, DEXAMETASONA 
4MG, LOSARTANA 50MG, OMEPRAZOL 40MG, NIFEDIPINO 20MG, CLINDAMICINA 600MG, 
NOREPINEFRINA 2 MG, CETOPROFENO 100MG, LEVOFLOXACINO 500MG), VISANDO SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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16º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta da empresa: VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ 36.960.961/0001-95, no valor de R$ 48.500,00 (QUARENTA E OITO MIL 
E QUINHENTOS REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) 
UNIDADES DE ENOXAPARINA DE 40MG, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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15º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, 
CNPJ 19.963.492/0001-49, no valor de R$ 2.997,20 (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E 
SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) para a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, 
CNPJ 03.250.803/0001-92 o valor de R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), para a 
empresa DROGARIA ULTRA POPULAR PEIXOTO DE AZEVEDO LTDA, o valor de R$ 990,00 
(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), e para a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA o 
valor de R$ 56.362,10 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
DEZ CENTAVOS),  totalizando o valor de R$ 65.749,30 (SESSENTA E CINCO MIL E SETECENTOS 
E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA A FARMACIA DO HRPA (AZITROMICINA 500MG, CIMETIDINA 150MG, DEXAMETASONA 
4MG, LOSARTANA 50MG, OMEPRAZOL 40MG, NIFEDIPINO 20MG, CLINDAMICINA 600MG, 
NOREPINEFRINA 2 MG, CETOPROFENO 100MG, LEVOFLOXACINO 500MG), VISANDO SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 

 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 002/2021
ABERTURA: 21 de abril de 2021. INÍCIO DA SESSÃO: 21 de abril de 2021 
às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de construção do Laboratório e Farmácia Municipal. 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 integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de março de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão de Permanente Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP 032/2021
Recebimento das propostas: a partir do dia 29 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 13 
de abril de 2021, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 13 de abril de 2021, às 14:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 13 de abril de 
2021, às 14:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, 
embalados em kits, para distribuição aos pais e responsáveis, dos alunos 
matriculados na rede municipal de ensino. 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
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de março de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP 034/2021
Recebimento das propostas: a partir do dia 29 de março de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 19 
de abril de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 19 de abril de 2021, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 19 de abril de 
2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de serviços de locação 
horas/máquina escavadeira e motoniveladora. 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
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de março de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Fazenda 9.000ha, Ribeirão Cascalheira/MT,

c/ 02 casas, barracão e curral, Santa Maria.
Inicial R$ 5.040.000,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 499ha, Comodoro/MT,

Faz. Canarinho, antiga Rodovia BR 029,
gleba Areia Branca.

Inicial R$ 703.653,00 (PARCELÁVEL)

Chácara 1ha, Querência/MT, c/ benfeitorias,

Rodovia MT-242, Lot. Projeto da Colonização
Querência I. (Obs.: Localizado na região urbana).

Inicial R$ 480.000,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS RURAIS
EM MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2021 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDA-
DES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-
-se vencedora a empresa UTILÍSSIMA COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI 
CNPJ 08.419.120/0001-30 com o valor total de R$ 186.443,40 (cento e oitenta 
e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Na fase 
de habilitação A licitante atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 26 de Março de 2021.
Natália Fernandes
Pregoeira Oficial

RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633.

ERRATA À PUBLICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO 001/2021

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Sr. SIRINEU MOLE-
TA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a publicação da JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO 001/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso – DOE , no dia 24 de Março de 2021, página 58, edição nº 27.965, em 
virtude de incorreção no encaminhamento da matéria à publicação pelo Poder 
Executivo Municipal.

Prefeitura Municipal de Tabaporã, 26 de Março de 2021.
Sirineu Moleta

Prefeito Municipal

RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 005/2021, 
Tipo Maior Percentual de Desconto, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 
10.024 de 20 de Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei 
Complementar 123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº 03/2010, de 
04 de Janeiro de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Peças Originais e Paralelas de 1a Linha 
para Veículos da Frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a 
partir das 08:00h do dia 29/03/2021, a abertura de propostas será 
realizada dia 09/04/2021, às 08:00 horas, a sessão de disputa, 
09/04/2021, às 09h30min, horário de Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
LICITAÇÕES e ainda poderá ser obtido através do e-mail: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-2000 
e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 26 de Março de 2021.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com



Estado de Mato Grosso, sábado, 27 de março de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Miguel Ángel Ramírez 
ainda adapta o Inter a sua fi-
losofia de futebol, mas uma 
mudança implementada pelo 
treinador já está enraizada na 
rotina de trabalhos do clube. 
Desde que chegou, o técnico 
instituiu um treino para os ti-
tulares nas manhãs de dias de 
jogos. A alteração não apare-
ce na programação de treina-
mentos divulgada no site ofi-
cial do clube. Trata-se de uma 
novidade que chegou para 
ficar dentro da metodologia 
adotada pelo espanhol e sua 
comissão técnica para con-
duzir um trabalho de ruptura 
no modelo de jogo colorado. 
Quando a partida ocorre no 
Beira-Rio, Ramírez comanda 
a atividade no CT do Parque 
Gigante apenas com os titu-
lares.  Os 11 jogadores deixam 
o hotel da concentração pela 
manhã e realizam uma ati-
vidade de movimentação e 
também para trabalhar a bola 

INTER
Ramírez institui treinos para 
titulares em dias de jogos

parada.
A carga e exigência físi-

ca dos exercícios é bem mais 
leve do que a adotada em dias 
sem jogos. A rotina muda nos 
duelos como visitante. O pla-
nejamento prevê apenas um 
trabalho de ativação, realiza-
do nas dependências da con-
centração. A mudança ainda 
é novidade para boa parte do 
elenco. Mas a prática tem boa 
aceitação no elenco, como 
garante Nonato. “É outra filo-
sofia, um técnico estrangeiro. 
Temos que nos adaptar o mais 
rápido possível ao jeito que 
ele (Ramírez) faz as coisas. No 
começo, a gente estranha um 
pouco. Mas a galera está acei-
tando bem os novos conceitos 
dele. A gente está vendo um 
estilo novo, então vai ter mu-
danças, diferenças de outros 
treinadores. Mas acredito que 
tem tudo para dar certo”, dis-
se o meia. O Inter enfrenta o 
Brasil de Pelotas neste sába-
do, às 19h, no Bento Freitas, 
pela 7ª rodada do Gauchão.

Duelo pela liderança marca 5ª rodada
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A quinta rodada do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2021 segue com mais 4 
partidas neste fim de sema-
na. A mais importante envol-
ve o líder Cuiabá e o vice Grê-
mio Sorriso. Eles duelam pela 
manutenção das primeiras 
posições neste domingo (28), 
às 9h, no Estádio Egídio José 
Preima, na Capital Nacional 
do Agronegócio. Ambos vêm 
de empates na última roda-
da – o Dourado no 0 a 0 com 
o Ação, enquanto o Lobo do 
Norte arrancou a igualdade 
em 1 a 1 com o Dom Bosco já 
nos acréscimos do segundo 
tempo. Outro jogo importan-
te que acontece no mesmo 
dia e horário é Ação/Santo 
Antônio e Operário-VG. Em 
3º e 4º na tabela, respecti-
vamente, antes do início da 
rodada, as duas equipes jo-
gam na Arena Pantanal em 
busca de manter a boa fase. 
O time de Leverger, aliás, é o 
único que não foi derrotado 
pelo Cuiabá, arrancando um 
empate sem gols na rodada 
passada. Também no domin-
go, às 9h, o Poconé recebe o 
Nova Mutum no Estádio Dito 
Souza, em Várzea Grande. 
Vale lembrar que o estádio do 
Cavalo Pantaneiro não está 
apto a receber partidas ofi-
ciais. O atual campeão Nova 
Mutum está invicto no cam-
peonato, mas venceu apenas 
na primeira rodada e empa-
tou os quatro jogos seguintes 
– três deles pelo Estadual e 
um pela Copa do Brasil, que 
culminou em sua eliminação. 
Já o Poconé vem de boa vitó-
ria sobre o Sinop por 2 a 1, em 

confronto direto contra o re-
baixamento. A equipe saltou 
da lanterna para a 7ª posição.

NOVO DUELO DE
DESESPERADOS 
Com quatro derrotas 

ESTADUAL 2021. Grêmio Sorriso recebe o Cuiabá para se manter na parte de cima da tabela

Foto: AlexAndre VidAl

Foto: Getty imAGes

Sorriso e Cuiabá jogam neste domingo

Gabigol pede para viajar para o duelo com Boavista

Verstappen liderou primeiro treino livre nesta sexta

até agora, todo jogo do Si-
nop tem sido de desespero. 
Diante do Poconé, na terça, a 
equipe perdeu gols incríveis 
e acabou derrotada na Arena 
Pantanal, ficando na lanter-
na da classificação de forma 

isolada, vendo seus rivais so-
marem pontos e sonharem 
com a fuga do descenso. 
Neste sábado (27), o Galo do 
Norte visita o Luverdense, 
no Estádio Passo das Emas, 
às 9h. O adversário, porém, 

não tem muito a ficar alivia-
do. Com apenas 3 pontos na 
tabela e sem nenhuma vi-
tória na competição, o LEC 
iniciou a rodada à beira da 
zona de rebaixamento – um 
ponto acima do Dom Bosco, 

que já jogou nesta rodada.
Sonhando com a fuga do re-
baixamento, o Sinop precisa 
vencer, resultado que não só 
traria tranquilidade à equipe, 
como também a faria ultra-
passar o rival.

FLAMENGO

Gabigol pede para viajar
para o duelo com Boavista

FÓRMULA 1

Temporada começa neste fim de
semana com o GP do Bahrein
DA REPORTAGEM

A temporada 2021 da 
Fórmula 1 começa neste fim 
de semana (dias 26, 27 e 28 
de março). Duas semanas de-
pois da sua pré-temporada, o 
circo da F1 segue no Bahrein 
para a 1ª etapa (de 23) do ano 
no Circuito Internacional de 
Sakhir. Impossível deixar de 
ressaltar a maior das novida-
des, ao menos para os bra-
sileiros: o fim do reinado de 
quase 40 anos da Rede Glo-
bo e partimos para a Bandei-
rante/BandSports quanto à 
transmissão da categoria e 
suas agregadas (F2 e F3).

Mais uma vez, a corrida 
acontecerá ao anoitecer e as-
sim a questão “temperatura” 
é crucial, já que naturalmen-
te vai diminuindo durante a 
prova. Então, a preocupação 
com pneus é enorme. E ainda 
existe a variável areia que as 
vezes pode atrapalhar. Ainda, 
quanto ao circuito, são 5,4 km 
de extensão com 4 longas re-
tas e um conjunto de curvas 
complicadas no miolo.

Hamilton pode alcançar 

DA REPORTAGEM

O planejamento do Fla-
mengo é unificar o elenco 
apenas na próxima segunda-
-feira, após a partida contra o 
Boavista, mas o técnico Mau-
ricio Souza tem a chance de 
ganhar um reforço de peso 
na partida deste sábado: Ga-
bigol. O atacante pediu para 
fazer parte da lista dos atletas 
que viajam para Bacaxá, e a 
comissão técnica de Rogério 
Ceni vai avaliar. Como no do-
mingo os jogadores folgam, 
ele não perderia sessões de 
treino da pré-temporada. 

Na vitória por 2 a 0 sobre 
o Botafogo, quarta, no Está-
dio Nilton Santos, Pedro saiu 
com dores na coxa esquerda 
aos 10 minutos de jogo e foi 

seu 8º título e se isolar neste 
quesito ao ultrapassar Mi-
chael Schumacher. Mas, para 

reavaliado.
Rodrigo Muniz foi o 

substituto e correspondeu: 

quem acredita fielmente em 
testes pré-temporada, vimos 
uma Mercedes em dificulda-

des e uma Red Bull aparente-
mente melhor que nos anos 
anteriores.

Foto: AssessoriA

marcou um gol, seu quinto 
no Carioca, e assumiu a arti-
lharia isolada da competição. 

O Flamengo é o líder da Taça 
Guanabara com 12 pontos 
em cinco rodadas.
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DA REPORTAGEM
Só Notícias

Uma mulher, dirigindo 
um EcoSport, com placas de 
Peixoto de Azevedo, bateu 
em uma S10 e um Ônix esta-
cionados na Avenida André 
Maggi, nas proximidades do 
Jardim Europa, em Sinop. 
O acidente foi registrado 
na noite de quinta (25). Nin-
guém se feriu.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência, a condutora, 40 
anos, passou por teste do 
bafômetro, constatando 0,76 
miligramas de álcool por litro 

Mulher de 40 anos bateu EcoSport branco na
Av. André Maggi

Foto: Só NotíciaS

de ar expelido pelos pulmões, 
o que é configurado embria-
guez, de acordo com Código 
Brasileiro de Trânsito.

A versão apurada inicial-
mente é que a mulher seguia 
na avenida, quando perdeu o 
controle da direção e colidiu 
nos veículos estacionados. 
Por não ter vítimas, inicial-
mente a Guarda Municipal 
de Trânsito foi acionada, mas 
após constatar embriaguez, 
foi solicitado apoio da Polícia 
Militar. A mulher ainda apre-
sentava fala alterada, dese-
quilíbrio, dispersão, sonolên-
cia e desordem nas vestes.

Cuiabanas se juntam para
abrir doceria saudável
DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Sem poder consumir 
glúten e leite de vaca, a cuia-
bana Natália Gonçalves Mon-
teiro, 23 anos, se juntou com 
sua amiga Nicole Fernanda 
de Moraes Ferreira para abrir 
uma doceria saudável. A Lí-
beri já tem quase sete me-
ses em atividade oferecendo 
brownies, bolo de mandioca, 
choconilha, baunilha com co-
bertura de morango e capuc-
cino, a partir de R$ 15.

Em 2020, a estudante 
de medicina foi diagnostica-
da com doença celíaca, que 
causa reações exageradas ao 
glúten, além de possuir aler-
gia às proteínas de leite de 
vaca. Ao sentir dificuldades 
em encontrar produtos que 
pudesse consumir, ela resol-
veu criar sua própria marca 
com Nicole, amiga de longa 
data.

“A ideia inicial era mos-
trar às pessoas que você 
pode comer um brownie, 
por exemplo, nosso primeiro 
produto, com o mesmo sabor 
que teria com glúten, leite e 
outros ingredientes. 

Então também foi essa 
a razão. Não existe um misté-
rio em ter uma alimentação 
mais restrita. 

Você pode comer as 
mesmas coisas”, explica Na-
tália.

Além dos produtos sem 
glúten e leite, elas também 
apostam em produtos feitos 
com óleo de coco. “É um ali-
mento mais funcional, zero 
conservantes”, detalha. Já 

durante o Natal, a dupla fez 
uma edição especial de bis-
coitos. Todos os produtos são 
vendidos sob encomenda.

“Nosso sonho é ter um 
lugar, uma cozinha e um café 
onde as pessoas possam sen-
tar, tomar um café e comer 
os nossos doces, que não são 

Foto: Divulgação

Estudante foi diagnosticada com doença celíaca 

DESTINADA A INTOLERANTES. Sem poder consumir glúten e leite, Natália se juntou com Nicole para abrir a Líberi

DA REPORTAGEM

A Secretaria de As-
sistência Social, Trabalho 
e Habitação, por meio dos 
Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS’s), 
começou a entrega do “Kit 
Covid Social”. O projeto visa 
a distribuição de produtos 
de higiene pessoal para fa-
mílias inseridas no Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculo (SCFV) e 
Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral a Família 
(PAIF). São três formatos de 
kit direcionados aos adul-
tos, crianças e adolescentes, 
e, aos idosos.

O kit entregue aos 
adultos é composto por ál-
cool gel, sabonete, toalha, 
garrafa de água, creme den-
tal, escova de dente e um 
pente para cabelo. Já para 
as crianças e adolescentes, 
além dos itens básicos, o 
kit inclui máscara infantil, 
caneta, lápis, borracha e 

DA REPORTAGEM

Na semana que encer-
ra março e abre abril (29 de 
março a 3 de abril), a coleta 
de resíduos sólidos será fei-
ta pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos de Sor-
riso no Setor 8 de Sorriso, 
composto pelos bairros Nova 
Prata, Leonel Bedin, Mário 
Raiter, Juscelino Kubitschek, 
Eldorado, Novo Horizonte I, II 

Prefeitura está entregando produtos a famílias

SINOP

Produtos de higiene pessoal às 
famílias atendidas pelo CRAS

SINOP

Embriagada bate em 2 
carros estacionados e 
acaba presa

SORRISO

Coleta de resíduos sólidos
será feita no Setor 8

Foto: tárcio almeiDa

e III, Morada do Bosque I e II, 
e Nova Aliança I e II. 

Como a próxima sema-
na é a Semana Santa, não 
haverá expediente na sexta-
-feira, mas o serviço será reto-
mado no sábado.

Nesta semana (22 a 27 
de março), a coleta está sen-
do finalizada no Setor 7, que 
abrange os bairros Rota do 
Sol, Santa Clara I e II, Monte 
Líbano I e II e Jardim Paraíso. 

apontador. Materiais esses 
usados para atividades em 
casa. Mulheres e idosos, 
além do convencional, rece-
berão um kit de bordado.

O contato para en-
trega dos kits é feito pelo 

CRAS, através de ligação, di-
retamente com as famílias 
beneficiadas. Nessa ligação 
é feito o agendamento para 
a retirada.  

O objetivo é evitar 
aglomerações. Além dos 

CRASs, o Centro de Referên-
cia Especializado de Assis-
tência Social (CREAS) tam-
bém fez a entrega dos kits. 
Serão beneficiadas apenas 
as famílias que estão no 
SCFV e PAIF.

Vale lembrar que serão reco-
lhidos móveis e eletrodomés-
ticos velhos e inservíveis; e 
resíduos sólidos provenientes 
da limpeza de jardins (folhas 
e restos vegetais que podem 
servir como criadouro de in-
setos e animais peçonhen-
tos), que devem ser coloca-
dos em sacos de até 60 kg.

É somente no período 
de coleta que estes materiais 
podem ser colocados nas cal-

çadas. 
Em outros períodos, dis-

por estes itens no passeio pú-
blico pode gerar multas. 

Já aqueles galhos maio-
res, resultado de podas, de-
vem ser levados pelo próprio 
morador até o Depósito Mu-
nicipal de Entulhos e Galha-
das (DMEG), onde também 
devem ser destinados os res-
tos de construção civil e resí-
duos industriais.

adoçados com açúcar. Por 
hora, a gente faz só sob en-
comenda e entregamos, ou 
tem também a opção de re-
tirada”, conta Nicole.

ANTES DO
DIAGNÓSTICO
A vontade de abrir um 

negócio próprio por parte de 
Natália é anterior ao diagnós-
tico. Ela sempre teve vontade 
de iniciar a Líberi há pelo me-
nos dois anos, mas não acre-
ditava que o negócio poderia 
ir para frente. Com a chegada 
da pandemia, ela viu a possi-
bilidade de tirar o projeto do 

papel e a contribuição de Ni-
cole, que é formada em Direi-
to, tem sido essencial para o 
crescimento da Líberi.

O negócio da dupla não 
deve ficar apenas no ramo de 
brownie e bolos. 

As duas planejam trazer 
ovos de Páscoa e trabalhar 

com pães sem glúten futu-
ramente. Há também planos 
para caixas-presente para 
datas comemorativas como 
Dia dos Namorados, Dia das 
Mães, Dias dos Pais e aniver-
sários. Conheça o trabalho da 
Líberi no Instagram. Enco-
mendas: (65) 98141-0538.
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