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MAIS LEITOS
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ADESÃO DE SINOP BÚFALO SORRISO ENTREVISTA
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BR-158

Como reduzir
prejuízos
com falhas
nos canaviais
Como quantificar e reduzir as falhas nos cana-
viais, diminuindo as perdas financeiras decor-
rentes delas? O técnico em mecanização em 
agricultura de precisão, Rafael de Graaf, explica 
que são consideradas “falhas” trechos maiores 
que 0,5 metro na linha do canavial sem a presen-
ça de plantas. Essa ausência pode ser causada 
pelo ataque de pragas e doenças, fatores climáti-
cos, perda do vigor das soqueiras, mas, principal-
mente, por operações mecanizadas.       Página  -4

Divulgação

Divulgação

HOJE À TARDE
FMF altera 
Operário-VG 
x Sinop para 
Arena Pantanal

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol alterou a data 
e o local do jogo entre Operário-
-VG e Sinop, válido pela 7ª roda-
da do Estadual. A partida que 
seria realizada nesta segunda 
(5), no Dito Souza, foi transferida 
para hoje (6), na Arena Panta-
nal. O duelo continua às 16h. O 
Operário vem na vice-liderança 
do Mato-grossense 2021. Já o 
Sinop é o lanterna.     Página - 6

Atoleiro na 
BR-158 recebe
pavimentação 
provisória

Um trecho de 130 km de extensão que 
estava causando congestionamento na 
BR-158, devido aos atoleiros, recebeu 
uma pavimentação provisória, implan-
tação definitiva da rodovia passará a 
contornar a Terra Indígena Marãiwatsé-
dé, mas ainda não tem previsão. 

 Página -7

SUGESTÃO DE BOTELHO

O deputado estadual Eduardo Botelho afirmou que a determinação do judiciário pelo ‘lockdown’ 
irá prejudicar ainda mais os empresários e, por este motivo, ele e outros parlamentares pediram 
ao Governo que implemente novas ações para “salvar” os empresários.        Página -4

assessoria

Ações para salvar empresários



Hospital lotado, sem oxigênio, ali mesmo 
morre o ex-prefeito, na Santa Casa da qual 
tanto roubou verbas, desviou recursos e 
superfaturou orçamentos

  

Eder era dono da tradicional tabacaria 
da cidade. Mais de meio século de tradição. 
Charutos, cigarretes, cachimbos, e toda uma 
enorme variedade de fumos árabes, euro-
peus, e até do Extremo Oriente.

Tinha fama de ser um homem sábio, que 
sempre dizia que não era nada, e que nunca 
poderia ser nada, mas por conta disso dizia 
então possuir todos os desejos e sonhos em 
si mesmo.

Amigos e clientes notórios e de renome 
sempre frequentavam o comércio para com-
prar e experimentar os mais exóticos fumos, 
ter o prazer de conversar com sua fi gura ex-
cêntrica, instigante, pois ele os atraía com sua 
mente crítica e, ao mesmo tempo, prática. 
Um fi lósofo das coisas do mundo.

- Eder, chegou minha encomenda? Per-
gunta um velho cliente, antigo ex-prefeito da 
cidade.

- Opa, deixa-me ver no estoque, mas me 
fala, o que acha da situação do país?

- Bem, no começo achava que esse vírus 
passaria logo, que era coisa boba, sabe, ne-
gócio pra vender jornal. Mas agora vi que é 
coisa brava, e até perdi um primo, uma ama-
da tia, só tristeza.

- Achei sua encomenda, chegou da Síria. 
Meus sentimentos pelos seus parentes.

Eder calmamente prepara o fumo para o 
ex-prefeito, toma todos os cuidados de higie-
ne, usa luvas descartáveis, máscara e prote-
tor facial.

Uma inquietude toma conta do pequeno 
comércio, e do alto de sua lucidez, daquela 
luz que todos nós temos na hora de nossa 
morte, o velho comerciante fala ao ex-prefei-
to.

- Eu estou perplexo, pois pensei, e achei 
que sabia algo, mas esqueci. Estou hoje divi-

dido entre a realidade de ser um dos milhões 
do mundo que ninguém sabe quem é, mas 
ao mesmo tempo se soubessem quem é, o 
que saberiam de mim? Sei que isso não é só 
um vírus, que homens que estão no poder es-
colheram deixar a população à própria sorte, e 
agora todos sofremos.

O ex-prefeito, desconsertado, diz que tudo 
o que está acontecendo é obra do destino, 
que todos temos nossa hora. Resta-nos espe-
rar pela morte e rezar, e não fi car queimando 
a cabeça pensando, terminando seu sermão 
dizendo que temos que nos conformar.

- Sabe, esse tipo de pensamento fatalista 
na cabeça do nosso povo tira o poder de ação, 
do espanto com tantas mortes, hospitais sem 
médicos ou recursos necessários, saiba que 
nem tua cabeça escapa, noites mal dormidas, 
pesadelos, a culpa paira sobre você, e não exis-
te remédio.

O ex-prefeito encara Eder, paga sua enco-
menda, e antes de sair da loja diz:

- Olha, fui prefeito por quatro vezes, o po-
der seduz e corrompe os homens, mas ao 
menos fi ca da amargura do que nunca serei. 
E haja ou não um destino, todos somos servos 
dele. Entenda, quero dizer que na política fi z 
de mim o que não soube, e o que poderia fa-
zer de mim não fi z. 

O ex-prefeito se vira, segue seu caminho, 
atravessa a rua, tira a máscara e, sem saber, 
olha para a tabacaria pela última vez, pois na 
mesma noite cai em febre e com falta de ar.

Hospital lotado, sem oxigênio, ali mesmo 
morre o ex-prefeito, na Santa Casa da qual 
tanto roubou verbas, desviou recursos e su-
perfaturou orçamentos. Poderia ter feito mui-
to, mas nada fez quando pode, e agora tam-
bém nada é.

Fernando Pessoa “Tudo vale a pena quan-
do a alma não é pequena”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
tabacaria

Um ano depois, seguem as fake news
das pessoas em checar a informação. 
Simplesmente recebem, acreditam e 
compartilham.

A facilidade em se confi rmar infor-
mações hoje em dia é muito grande. 
Boa parte das pessoas tem acesso à 

internet praticamente todo 
o tempo, basta, pelo cami-
nho mais simples, jogar os 
dados no Google e observar 
os resultados. Se não tiver 
nenhum site de renome pu-
blicando a informação, pro-
vavelmente ela é falsa. Viu 

como é simples?
Não podemos nos deixar enganar 

em uma época onde a maior ferramen-
ta de acesso à informação de todos os 
tempos está na palma de nossa mão. 
Pesquise, conteste, duvide, verifi que, 
e só repasse se tiver plena certeza de 
que se trata de algo verídico.

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

Com o volume de informações falsas que temos hoje em dia o 
caminho mais seguro é duvidar até conseguir a confi rmação. A 
boa notícia, claro, é que as verifi cações podem ser feitas em se-
gundos, sem “empatar” sua vida, usando seu celular ou qualquer 
outro dispositivo conectado à internet.CLIC 

FINAL 

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

Me lembro que, mais de um ano 
atrás, eu dedicava tempo, lives, vídeos 
e textos a tentar abrir os olhos das pes-
soas sobre notícias falsas, as famosas 
fake news, sobre o vírus que começava 
a se espalhar pelo Brasil, já deixando 
grandes rastros pelo 
mundo afora.

Avaliando as infor-
mações que circulavam 
em redes sociais e co-
municadores instantâ-
neos na época percebia 
que mais da metade das 
informações eram falsas, um volume, 
no mínimo, assustador. Pessoas deixa-
vam de se cuidar ou adotavam estraté-
gias perigosas na busca pela seguran-
ça.

Durante esse ano aprendemos mui-
ta coisa sobre o vírus, mas, claro, temos 
muita, mas muita pergunta sem res-
posta. E as fake news seguem fi rmes 
e fortes, tanto no que já é conhecido 
quanto no desconhecido. Elas, claro, 
continuam colocando a segurança e a 
vida das pessoas em risco, e sendo li-
vremente espalhadas com um simples 
encaminhamento no “zap”, comparti-
lhamento em rede social, ou no bom e 
velho boca a boca.

Muita coisa me assusta nisso, e o 
ponto principal é a falta de interesse 

EDUARDO FACIROLLI

A vertiginosa elevação dos preços das commodi-
ties no ano passado, que se estendeu no primeiro tri-
mestre de 2021, é um dos surpreendentes desdobra-
mentos da pandemia. Poucos teriam imaginado que 
as cotações teriam retomada tão rápida, e em alguns 
casos com recordes, enquanto partes da economia 
mundial seguem fechadas.

As razões para esse desempenho —nos 12 meses 
encerrados em março, o índice que agrega os preços 
de energia, metais e alimentos subiu 52% em dólares— 
estão na recuperação da demanda por esses artigos, 
na difi culdade em elevar a produção e nos grandes es-
tímulos econômicos que foram adotados em diversos 
países.

Para o Brasil, grande produtor e exportador, esse 
cenário externo se afi guraria como o mais favorável 
possível em tempos normais. O salto das cotações das 
matérias-primas resulta em melhora dos chamados 
termos de troca, isto é, a razão entre os preços de ex-
portação e importação, que voltou ao patamar mais 
elevado desde 2011.

Isso signifi ca um ganho de renda para o país, que 
vê subir o valor dos itens que vende ao exterior, como 
minério de ferro, soja e proteína animal. Não por acaso, 
o saldo na balança comercial esperado para 2021 já su-
pera US$ 60 bilhões, e há projeções que apontam para 
até US$ 90 bilhões.

Em relação a outros bons momentos, contudo, há 
uma diferença crucial. Desta vez, o ganho nos termos 
de troca não tem sido associado à valorização do real. 
O câmbio mais forte, desde que moderadamente, seria 
o mecanismo a materializar a transferência doméstica 
desse ganho externo, ao reduzir pressões infl acionárias.

Isso não está ocorrendo. Ao contrário, a queda do 
real impõe reajustes de preços dramáticos, com infl a-
ção no atacado acima de 40% em 12 meses e alimentos 
no varejo 20% mais caros desde 2020. Na prática, os ga-
nhos agora ainda estão mais concentrados em quem 
produz. A cadeia do agronegócio perfaz cerca de 20% 
do Produto Interno Bruto e surge como a principal be-
nefi ciária.

Por certo há algum vazamento desse impul-
so para outras partes da economia, como talvez já se 
observe pela queda do PIB menor que a esperada há 
poucos meses.

Mas o desarranjo infl acionário cobra seu preço, e o 
principal culpado é o governo, dados o vergonhoso de-
sempenho no combate à pandemia e os riscos de des-
controle do Orçamento. Corrigir esses erros é requisito 
para uma retomada econômica em bases equilibradas.

Editorial

Chance desperdiçada

“INCOMPETÊNCIA”
O governador Mauro Mendes sancionou 

umO vereador Dilemário Alencar não tem 
poupado críticas à condução do prefeito Ema-
nuel Pinheiro no enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 em Cuiabá. Para o parlamentar, 
que faz oposição à gestão municipal, Ema-
nuel tem feito uma lambança no Executivo. 
“O prefeito tem fi cado de costas para esse gra-
ve problema de infecção do coronavírus. Ele 
decretou lockdown quando não precisava, no 
início da pandemia, fechando tudo, quebran-
do comerciantes e colocando só 30% da frota 
de ônibus para circular”, criticou.

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!

CARGO ÚNICO
O procurador-geral de Justiça, José Antônio 

Borges, defendeu um mandato único de cinco 
anos para cargos eletivos. Segundo ele, nesta 
pandemia, fi cou ainda mais claro que os políti-
cos “se preocupam mais em se manter no poder 
do que com políticas públicas para benefi ciar a 
população”. “Acho que o que atrapalha muito a 
nossa política é a possibilidade de reeleição. Se 
tivéssemos mandatos únicos de cinco anos as 
coisas andariam melhor”, afi rmou.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Isso signifi ca um ganho de renda para o país, 
que vê subir o valor dos itens que vende ao exte-
rior, como minério de ferro, soja e proteína animal“ “ Fundador da Casa Aurora, rede de supermercados presente em Sinop, Sorri-

so, Guarantã do Norte e Matupá, Pedro José Sangaletti, 69 anos, morreu domin-
go (4) vítima da Covid-19. Por conta do óbito, as lojas fi caram fechadas ontem 
(5). Pedro deixa a esposa três fi lhos e dois netos. A Casa Aurora publicou uma 
nota de pesar lamentando a morte do empresário. “Sua vida foi uma grande 
dádiva a todos que tiveram o prazer da sua convivência. Aprendemos muito 
com seu exemplo e lamentamos profundamente o ocorrido”, lamentou a rede.
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Botelho sugere novas ações
para salvar os empresários
DA REPORTAGEM

O primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual Eduardo 
Botelho (DEM), afirmou que 
a determinação do judiciário 
pelo ‘lockdown’ irá prejudicar 
ainda mais os empresários 
e, por este motivo, ele e ou-
tros parlamentares pediram 
ao Governo que implemente 
novas ações para “salvar” os 
empresários. O parlamentar 
ainda afirmou que a ideia 
apresentada por ele na úl-
tima semana, de criar um 
‘Centro de Triagem’ no esta-
cionamento da AL, não será 
possível por falta de profis-
sionais.

“Nós tivemos uma reu-
nião, eu, o deputado Dilmar 
(Dal’Bosco), o governador, se-
cretário da Casa Civil Mauro 
Carvalho, e conversamos so-
bre vários assuntos. 

Sobre a situação destes 
bares, restaurantes que vai 
ficar com esse decreto go-
vernamental e determinado 
pela justiça, eles vão ser mui-
to prejudicados. 

Então é começarmos a 
pensar na possibilidade de 
mais ajuda para esses seto-
res”, disse.

Dentre as propostas dos 
deputados está o adiamento 
ou suspensão do pagamento 

do IPVA e a ajuda no paga-
mento do salário dos funcio-
nários durante este período. 
Botelho, no entanto, disse 
que ainda não sabe o quan-
to isso impactaria nos cofres 
públicos.

SEM PROFISSIONAIS. Entretanto, ‘Centro de Triagem’ na Assembleia foi cancelado
Foto: Divulgação

assembleia busca alternativas para salvar empresários afetados 

Guedes apontou que vidas de pessoas vulneráveis são 
tratadas como “mero insumo”

Decreto precisa entrar em vigência até esta terça 

Solicitação é para mais 100 novos leitos de enfermaria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM
Mídia News

O promotor de Justiça 
Alexandre Guedes, do Minis-
tério Público Estadual, afir-
mou que agentes políticos 
estão fazendo “necropolíti-
ca” por conta da ausência de 
medidas duras para o enfren-
tamento a pandemia da Co-
vid-19. 

Necropolítica, em uma 
definição simplificada, é o 
uso do poder social e políti-
co para ditar como algumas 
pessoas podem viver e como 
outras devem morrer.

Para exemplificar, o pro-
motor lembrou a rejeição por 
parte da Assembleia Legisla-
tiva de um projeto do Gover-
no do Estado para decretar 
um “feriadão” de 10 dias no 
Estado. 

A intenção era aumen-
tar o isolamento social devido 
ao período de recesso.

DA REPORTAGEM

Conciliação entre o Go-
verno do Estado e o município 
de Cuiabá prevê que o prefeito 
Emanuel Pinheiro tem que pro-
duzir novo decreto, com vigên-
cia a partir de hoje (6), prevendo 
o rodízio de empregados nos 
estabelecimentos privados.

Ainda conforme a conci-
liação, também até o dia 6 de 
abril, o Município de Cuiabá au-
mentará a frota do transporte 
coletivo em 20 ônibus perten-
centes à frota reserva, obser-
vado o horário de maior movi-
mentação. Cumprindo parte 
do acordo, Emanuel já anun-
ciou que está em andamento a 
montagem do segundo ponto 
de vacinação contra a Covid-19, 
que funcionará no estaciona-
mento do SESI Papa e que vai 
atender a população das regi-
ões norte e leste.

“[...] Se negar ou resistir 
a medidas de isolamento e 
restrição de atividades tem 
composto o que se chama 
atualmente de ‘necropoli-
tica’, isto é, um conjunto de 
decisões e vontades desti-
nadas a fazer prevalecer as 
necessidades econômicas e 
financeiras sobre as vidas hu-
manas”, disse.

“O termo ‘necro’ ou seja 
‘morte’ se justifica dentro 
deste conceito na medida 
em que a negativa ou omis-
são de tomada de medidas 
restritivas, em um cenário 
onde não há tratamento far-
macêutico e nem vacina im-
plica em colocar em risco a 
população vulnerável, que é 
tratada como mero insumo, 
que pode ser facilmente re-
posto em caso de morte ou 
incapacidade por outro inte-
grante da enorme população 
de desempregados”, comple-
tou.

Um terceiro polo de imu-
nização será aberto no campus 
da UFMT, que passará a funcio-
nar no próximo dia 13, no mode-
lo drive-thru para aplicação da 
segunda dose da vacina. O polo 
UFMT irá contemplar a região 

“NECROPOLÍTICA”

MPE diz que os gestores fazem 
‘política da morte’ na pandemia

CUIABÁ

Rodízio de funcionários e aumento da 
frota: tem que entrar em vigor até hoje

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O consórcio público de 
Saúde Vale do Teles Pires, 
do qual o prefeito Roberto 
Dorner é vice-presidente, e o 
consórcio Região Norte Ma-
to-grossense, enviaram ao 
governador Mauro Mendes e 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa Max Russi, ofício 
conjunto solicitando medi-
das urgentes para ampliação 
de mais leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), bem 
como a abertura de no mí-
nimo mais 100 novos leitos 
clínicos de enfermaria para 
atendimento a Covid-19 nas 
regiões de atuação dos dois 
consórcios, abrangendo 21 
municípios e uma população 
aproximada de 600 mil habi-
tantes.

O documento destaca 
que com “o agravamento da 
situação, os leitos disponibili-
zados ainda não são suficien-
tes para atender a demanda 
crescente de pessoas infec-
tadas pelo Coronavírus e que 

necessitam de assistência 
médico-hospitalar urgente. 
Cabe ressaltar também que 
a nossa região não atende 
somente os municípios que 
integram estes Consórcios, 
mas sim uma macro região 
com mais de 30 municípios”, 
aponta o documento.

Em Sinop, o hospital 
de campanha (Ala Covid) foi 
reaberto no início de março, 
anexo a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) localiza-
da na Avenida André Maggi, 
com 20 leitos. De lá para cá, 
essa quantidade já foi am-
pliada algumas vezes e ago-
ra o hospital conta com 40 
leitos, sendo que 10 são para 
estabilização de pacientes, 4 
para enfermaria pediátrica e 
26 leitos de enfermaria adul-
to. 

Já no Hospital Regional, 
que atende também pacien-
tes de outros municípios, são 
29 leitos de UTI e 26 leitos de 
enfermaria. Nos dois casos, 
os leitos estão sendo utiliza-
dos em sua totalidade há al-
guns dias.

COM ADESÃO DE SINOP

consórcios de saúde
cobram abertura de 
mais leitos para região

“São várias possibilida-
des que apresentamos e o 
governo vai estudar.  Eu não 
tenho o tamanho, ninguém 
tem. 

Quem tem que ver essa 
grande dificuldade, dimen-

sionar isso, e aí o governa-
dor chamou o secretário de 
fazenda para dimensionar 
isso”.

Sobre a sugestão dada 
pelo próprio Botelho de im-
plementar um ‘Centro de 

Leste da capital, além da região 
do Coxipó.

Em sessão de mediação 
promovida pelo Poder Judici-
ário de Mato Grosso na quin-
ta (1º), o Governo do Estado e 
o Município chegaram a um 

acordo sobre as medidas de 
combate à pandemia na Capi-
tal que conflitavam nos decre-
tos expedidos pelas duas Insti-
tuições. 

A audiência foi realizada 
virtualmente.

Triagem’ no estacionamento 
da Assembleia, ele afirmou 
que não será possível.

“Nós discutimos tam-
bém isso, e tem uma dificul-
dade muito grande, não te-
mos profissionais para isso, 

para ampliar, para montar 
aqui teríamos que tirar da 
Arena Pantanal, então no 
momento essa possibilidade 
não tem chance de ir para 
frente nesse momento”, la-
mentou.
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Saiba como diminuir prejuízos com 
as falhas presentes nos canaviais
DA REPORTAGEM

Como quantificar e re-
duzir as falhas nos canaviais, 
diminuindo as perdas finan-
ceiras decorrentes delas? 
Essas são as perguntas que 
o mestre em agronomia e 
técnico em mecanização em 
agricultura de precisão, Rafa-
el de Graaf, respondeu.

Instrutor credenciado 
junto à entidade, de Graaf ex-
plicou que são consideradas 
“falhas” trechos maiores que 
0,5 metro na linha do cana-
vial sem a presença de plan-
tas. Essa ausência pode ser 
causada pelo ataque de pra-
gas e doenças, fatores climá-
ticos, perda do vigor das so-
queiras, mas, principalmente, 
por operações mecanizadas. 
“Praticamente não existe um 
canavial sem falhas. A ideia é 
atrasar a sua ocorrência”, ex-
plica.

Segundo Rafael, o Brasil 
produz cerca de 10 milhões 
de hectares de cana-de-açú-
car, sendo que aproximada-
mente 20% desta área não 
está com plantas. Pelas con-
tas do especialista, com base 
na produtividade média por 
hectare (77,2 toneladas), es-
tas falhas podem representar 
perdas de pelo menos R$ 494 
por hectare.

O instrutor do Senar-MT 
também revela que o desper-
dício decorrente da aplicação 
de fertilizantes em cobertu-
ra sobre as áreas “falhadas”, 

compromete algo em torno 
de R$171,60/ha no bolso dos 
produtores. “Em nível nacio-
nal, até R$ 1,7 bilhão de des-
perdício”, estima.

Foto: Divulgação

Impactos bilionários no setor por conta da ausência de plantas 

CANA-DE-AÇÚCAR. Ausência de plantas em 20% da lavoura é considerada “comum”, mas causa
impactos bilionários

Entre as maneiras de 
tentar minimizar o problema, 
Rafael de Graaf recomen-
da “o preparo adequado do 
solo, uso de mudas com boa 

sanidade, plantio de qualida-
de, tratamento fitossanitário 
adequado, colheita com qua-
lidade”. 

Além disso, sugere o 

DA REPORTAGEM

A produção de carne de 
búfalo está consolidada no 
Paraguai. A proteína verme-
lha gerada por esse tipo de 
animal vem ganhando cada 
vez mais participação nas 
gôndolas das lojas, tornando-
-se mais uma opção para o 
paladar dos paraguaios.

Uma vida produtiva 
mais longa (até 25 anos) e 
uma maior participação no 
mercado local motivam o 
crescimento constante do 
número do rebanho bubalino 
no território nacional.

O pecuarista Guido Oc-
chipinti referiu-se à produ-
ção de búfalos no Paraguai e 

DA REPORTAGEM

O abate de fêmeas no 
Brasil atingiu o menor pata-
mar em uma década. 

Foram 10,8 milhões de 
animais em 2020, 18% a me-
nos que em 2019, quando 13,2 
milhões de fêmeas foram en-
caminhadas aos frigoríficos. 
Os números são do IBGE e 
foram compilados pela Neo 
Agro Consultoria.

Segundo a consultoria, 
“a queda no abate de vacas 
foi maior do que a registrada 
em novilhas, apontando que 
os produtores optaram por re-
ter até mesmo as fêmeas que 
poderiam ser descartadas”. 
Foram abatidas 7,7 milhões 
de vacas, queda de 19,5% em 
relação ao ano anterior. 

DA REPORTAGEM

O Ministério da Infra-
estrutura precisará desapro-
priar terras para a construção 
do porto seco que receberá 
cargas da Ferrovia de Inte-
gração Centro-Oeste (FICO). 
Segundo a assessoria de im-
prensa do Minfra, a localiza-
ção do futuro porto seco ain-
da será apontada pelo projeto 
executivo da FICO, que se en-
contra em fase de desenvol-
vimento. Com os elementos 
fornecimentos pelo projeto 
executivo, Governo Federal, 
Minfra, Valec, e Agência Na-
cional dos Transportes Ter-
restres (ANTT) definirão o lo-
cal exato do porto seco.

Tendo sido definida em 
projeto a localização, caso 
se trate de propriedade par-
ticular, a ANTT irá emitir a 
Declaração de Utilidade Pú-
blica (DUP), que possibilitará 
a desapropriação da área. A 
previsão é de que as obras 
iniciem até o final do primei-
ro semestre de 2021. Porém, 

segundo o Ministério, haverá 
somente uma frente de tra-
balho partindo os trilhos de 
Mara Rosa/GO rumo ao Ara-
guaia Mato-grossense.

Estudos anteriores indi-
cavam que os trilhos sairiam 
próximo da Penitenciária Re-
gional Major Zuzi, a cerca de 
20 km de Água Boa. Porém, 
no local não há nenhuma in-
fraestrutura que possibilite 
a realização de uma grande 
obra. Toda a área terá que 
receber primeiro as licenças 
ambientais, seguidas de do-
cumentação, terraplanagem, 
instalação de energia elétri-
ca, água e outras condições 
mínimas para abrigar a es-
trutura de um Porto Seco fer-
roviário.

Corretores de imóveis 
informaram que no ano pas-
sado até houve um rumor so-
bre áreas rurais próximas de 
onde se imagina que a ferro-
via iria passar, mas o assunto 
esfriou, já que tudo depende 
de uma decisão do Governo 
Federal.

Proteína vermelha vem ganhando participação no mercado

Abate de fêmeas encolheu 18% em 2020 e foi o
menor em 10 anos 

Previsão é de que as obras iniciem até o final do primeiro 
semestre 

ALTERNATIVA

Carne de búfalo se posiciona
como uma nova boa opção

OLHO NO PREÇO DO BEZERRO

Pecuaristas seguram mais vacas no campo

LOGÍSTICA

Infraestrutura vai 
desapropriar terras para
porto seco de Ferrovia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Já os abates de novilhas, 
chegaram a 3,1 milhões, recuo 
de 13,7%.

Diretor da Neo Agro 
Consultoria, Luciano Vacari 
explica que a maior retenção 
tem como foco a produção de 
bezerros. “Quando a arroba 
está em alta, o bezerro se va-
loriza e o abate de fêmeas cai, 
justamente para garantir pro-
dução e aproveitar a alta. Com 
a grande procura por bezerro 
e consequente valorização, o 
pecuarista optou por segurar 
a vaca no pasto”, comenta.

Como consequência, a 
oferta de bezerros tende a au-
mentar. “A longo prazo, isso 
representa que a oferta de 
animais deve aumentar a par-
tir de 2022, quando os animais 
deverão ser desmamados. 

uso da tecnologia para o 
manejo de campo, especial-
mente o que envolve o uso 
de máquinas mais pesadas. 
Drones e sensores, por exem-

comentou que ela começou 
com 15 mil cabeças, hoje au-
mentando para 20 mil. A As-
sociação Paraguaia de Cria-
dores de Búfalos (Apacribu) 
registra um total de 150 pro-
dutores de búfalos em todo o 
país, a maioria deles distribuí-
dos em Ñeembucú, Paragua-
rí, San Pedro e Bajo Chaco.

A carne de búfalo é ofe-
recida nos supermercados 
em diferentes tipos de cortes 
premium como tapa, alcatra, 
alcatra, lombo, entre outros. 
“Além disso, os produtores 
estão começando a se aven-
turar na produção de deriva-
dos dessa espécie, fazendo 
linguiças, hambúrgueres, lei-
te e queijo de búfala”, disse 

Occhipinti.
De acordo com pesqui-

sa realizada pela Universida-
de da Costa Rica, o consumo 
de carne de búfalo é mais 
benéfico do que a carne bo-
vina. Os resultados da pes-

quisa confirmam que a carne 
de búfalo é mais nutritiva do 
que a carne bovina, pois con-
tém uma quantidade maior 
de minerais, como ferro, e um 
percentual menor de gordu-
ra e calorias.

E quando a oferta au-
mentar, o preço tende a cair 
e a retenção de vaca passa a 

representar prejuízo, o que 
poderá ser observado nos pró-
ximos anos”, conclui.

plo, podem ajudar a “guiar” 
as máquinas evitando que 
ocorram danos em algumas 
linhas da lavoura durante as 
operações.



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

VENDAS

66 3535-1000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
O Município de Tabaporã, Pessoa Jurídica de Direito Público 
inscrita no CNPJ nº 37.464.997/0001-40, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, as Licenças Previa (LP) e de Instalação (LI), para 
Obra de Microrrevestimento para recuperação e conservação 
de pavimentação asfáltica em diversas Ruas e avenidas no 
município de Tabaporã-MT.

PISO AO TETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
13.479.315/0001-05, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), 
para as atividades de: 47.44-0-05 - Comércio varejista de ma-
teriais de construção não especificados anteriormente; 47.43-1-
00 - Comércio varejista de vidros. Endereço: Avenida Tancredo 
Neves, nº 3794, Bairro Vitória Régia. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

PISO AO TETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
13.479.315/0001-05, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), 
para as atividades de: 47.44-0-05 - Comércio varejista de ma-
teriais de construção não especificados anteriormente; 47.43-1-
00 - Comércio varejista de vidros. Endereço: Avenida Tancredo 
Neves, nº 3794, Bairro Vitória Régia. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 
01.722.958/0002-30, torna público que requer junto à Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso 
– SEMA MT - a Licença Por Adesão e Compromisso – LAC, 
para atividade: ARMAZÉM DE CEREAIS (Unidade de Seca-
gem e Armazenamento de Grãos) com área total construída 
de 3.900,00m², instalado em área denominada Fazenda Nossa 
Senhora Aparecida, localizada na zona rural do Município de 
Ipiranga do Norte – MT.

MILTON IVO CARNEVALI (FAZENDA ESPERANÇÃ), inscrito 
no CPF: 537.736.599-20, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido 
de Licença Florestal (LF) e Autorização para Exploração Flo-
restal (AUTEX-PMFS) na Fazenda Esperança, localizada no 
município de Marcelândia/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Fazenda Brilhante

Inicial R$ 24.658.146,00
(PARCELÁVEL) 

FAZENDA
EM SAPEZAL/MT 

leiloesjudiciaisrs.com.br  | 0800-707-9272

2.128 HECTARES 

Fazenda Vista Alegre
com sobrado, casa e barracão 170m² a.c.,

Estr. Faz. Itaipu, confrontando c/ Ribeirão Juba.
(Obs.: Há sobre imóvel aprox. 40 pés de Eucaliptos.)

Inicial R$ 1.690.716,00

FAZENDA 3.000HA EM
TANGARÁ DA SERRA/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – SRP Nº 015/2021 
 

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela 
Portaria nº 015/2021, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário    Local),    do    dia  19    de Abril  de    
2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 
Registro de Preços nº 015/2021, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 
UNIFORMES, FRONHAS E LENÇÓIS,PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, tipo “menor preço por 
ITEM”, conforme Termo de Referência. O edital completo poderá ser retirado 
no endereço eletrônico  www.vera.mt.gov.br , ou ainda na Prefeitura 
Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a 
sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas.Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.    

Vera – MT, 05 de abril de 2021 
  

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados a 
RETIFICAÇÃO da Tomada de Preços nº001/2021, que tem por objeto a 
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. Em 
face ao Decreto Executivo nº 071/2021, fica dispensada a realização de 
Visita Técnica ao local da obra. As demais disposições ficam sem 
alterações. O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

Presidente da CPL

SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Campo Novo do Parecis 05 de abril de 2021.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 19/04/2021, às 08H00, 
para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUN-
DO – MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações 
a partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novo-
mundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 05 de abril de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

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

SRP Nº 011/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 55, de 
Janeiro de 2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade 
de Pregão Eletrônico - SRP nº 011/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada 
pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor pro-
posta pelo Menor Preço Por Item objetivando: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E EPIS PARA 
O COMBATE DE ARBOVIROSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETÁRIA DE SAUDE DE PEIXOTO DE AZEVEDO” Sagrou-se vencedo-
ras a melhor proposta na fase de lances as empresas; TOTAL SEGURANÇA 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CNPJ 
13.851.726/0001-80 R$ 212,00 (DUZENTOS E DOZE REAIS), MARLUCE 
BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME CNPJ 17.992.596/0001-56 R$ 
1.631,50 ( UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS); BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ 36.181.473/0001-80 R$ 
10.299,00( DEZ MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). Não houve 
recursos contrários a decisão.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de Abril de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021

Processo Licitatório Nº. 023/2021 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 Modalidade Pregão Eletrônico, Para O Registro De Preços Do Tipo Menor 
Preço Por Item Para Futura E Eventual Aquisição De Material Permanente - 
Bem Movel Tipo Veículo Para Atender A Necessidade Da Secretaria Municipal 
De Saúde Do Município De Tabaporã – Mt, Especificações No Termo De Re-
ferencia Anexo I Do Edital. Modalidade De Licitação: Pregão Eletrônico – Srp 
Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item Conformidade: 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 06 Abril De 2021. 
(Horário De Brasília - Df) Data Final Do Recebimento Das Propostas: As 17:00 
Horas Do Dia 15 De Abril De 2021. (Horário De Brasília - Df)  Data Limite Para 
Impugnação:As 17:00 Horas Do Dia 14 De Abril De 2021. (Horário De Brasília 
- Df) Abertura Das Propostas: Início Da Sessão Pública: As 09:15 Horas Do 
Dia 16 De Abril De 2021. (Horário De Brasília - Df) Observação 01: O Edital Na 
Íntegra Com Seus Anexos, Bem Como Todo Material Necessário Para Elabo-
ração 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@Tabapora.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 Nor-
mal De Atendimento Da Prefeitura (2ª À 6ª Feira Das 08h00min Horas Às 
15h00min Horas, Exceto Feriados E Pontos Facultativos). Tabaporã/Mt, 05 
De Abril De 2021.

Helielson Teodoro Alves
Pregoeiro Nomeado - Portaria n° 002/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA COM OS FUNCIONÁRIOS DA 
EMPRESA VIAÇÃO XAVANTE LTDA. O SINTTRONORMAT – SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE 
MATO GROSSO, através do seu presidente e nos termos das disposições 
contidas nos Estatuto Social do Sindicato e no Artigo 611, §1º da CLT, CON-
VOCA TODOS TRABALHADORES, ASSOCIADOS OU NÃO, FUNCIONÁ-
RIOS DA EMPRESA VIAÇÃO XAVANTE LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB 
N° 03.143.492/0001-62, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRE-
SENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, DAS CIDADES DE: Sinop - Alta 
Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – Claudia - Feliz Natal - Guarantã do 
Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - Juara - Lucas do Rio Verde 
– Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa Helena - Nova 
Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova 
Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azevedo 
– Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato - 
Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e Vera, PARA PAR-
TICIPAREM DA ASSEMBLEIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/04/2021 
(sábado) em primeira convocação às 08:00hs, com a presença da maioria 
simples dos interessados e em segunda e última convocação às 09:00hs, com 
qualquer número dos presentes para tratarem sobre os seguintes assuntos: 
A) - Análise Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Tra-
balho oferecida pela empresa retro citada com vigência de três meses dentro 
do ano 2021; B)- Deliberar acerca da delegação de poderes à Diretoria do 
Sindicato para realizar negociações com as empresas, nos termos do §1° do 
Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo de 
Trabalho, caso seja necessário; C) - Deliberar sobre a delegação de poderes 
para à Diretoria do  SINTTRONORMAT, para constituir Advogados para as-
sessorar juridicamente as negociações com os representantes patronais dos 
seguimentos econômicos; D) - Deliberar sobre a criação de uma comissão de 
negociação, e que a assembleia se torne permanente até a assinatura dos 
instrumentos normativos que vierem a ser firmados, ou até o julgamento do 
Dissídio Coletivo, se for o caso; A assembleia será realizada na garagem da 
empresa Viação Xavante LTDA, sito: Av. Avenida Guarantã, n° 790 – Setor 
Industrial- CEP 78.520-000 – Guarantã do Norte/MT Sinop’ MT 05 de abril de 
2021. Jaime Sales de Oliveira – Presidente SINTTRONORMAT. 

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

SRP Nº 014/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 55, de 
Janeiro de 2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico - SRP nº 014/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Após prazo recursal concedido as empresas vencedoras da 
melhor proposta na fase de lances sagrou-se vencedores do certame; ECO-
MAIS AR CONDICIONADOS LTDA CNPJ; 39.368.629/0001-24 valor total R$ 
107.205,00(cento e sete mil duzentos e cinco reais), ERICA DE FATIMA GEN-
TIL CNPJ : 36.656.877/0001-82 R$ 256.113,00( duzentos e cinquenta e seis 
mil cento e treze reais); FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROE-
LETRONICOS LTDA 36.850.598/0001-55  R$ 210.160,00 (duzentos e dez mil 
cento e sessenta reais). 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de Abril de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeiro Oficial
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO ELETRONICO N° 037/2020 - SRP
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do Pregão 
Eletrônico nº 037/2020, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais/insumos para uso em pacientes nas 
ESF´s e Hospital Municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia - MT. 
Sagraram-se vencedoras as empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 
26.457.348/0001-04, com o valor de R$ 96.747,18; HIPERDENTAL 
C O M E R C I O  E  R E P R E S E N T A Ç Ã O  D E  P R O D U T O S 
ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 13.994.852/0001-93, com o valor de R$ 156.260,56; FEMAP 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 22.803.038/0001-35, com o valor de R$ 258.712,731; VALE DO 
TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 36.960.961/0001-95, com o valor de R$ 114.392,51; 
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 04.724.729/0001-61, com o valor de R$ 38.472,30; 
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
33.688.692/0001-61, com o valor de R$ 79.032,90; UNIMARCAS 
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
18.812.673/0001-01, com o valor de R$ 58.413,77; FACIOLI & FACIOLI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 31.133.295/0001-06, com o valor de R$ 21.000,00; SALVI, LOPES & 
CIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 82.478.140/0001-34, com o valor de R$ 
13.201,50; OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITARES EIRELI, inscrita no CNPJ n° 25.252.533/0001-91, com o 
valor de R$ 29.100,00; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 32.364.822/0001-48, com o valor de R$ 
3 1 .0 0 4 ,0 0 ;  ROBERTO MART INS  ROSA COMERCIO  DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS, inscrita no CNPJ nº 356336.708/0001-00, 
com o valor de R$ 2.103,30; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 
903.000,751. A relação completa com os itens de cada empresa, 
encontra-se a disposição no site: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-
se. Marcelândia/MT, 05 de abril de 2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição nos veículos, caminhões e máquinas 
para secretaria de obras do município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 022/2020 e Ata de Registro de Preços nº 057/2020. CONTRATADA: D.P. DE SOUZA 
COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
37.005,00 (trinta mil e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2021. DATA ASSINATURA: 26/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA, EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA CORTE 
DE GRAMA TIPO TRATOR GIRO ZERO, SISTEMA DE DIREÇÃO 360º, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade e Serviços Urbanos do Município de Marcelândia/MT, através de 
Adesão na Ata de Registro de Preços nº 0222/2020 – proveniente do Pregão Eletrônico n° 063/2020 da prefeitura 
municipal de Campo Novo do Parecis-MT- conforme Processo de Adesão nº 001/2021. CONTRATADA: JOSE 
JADIR FACCIO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor R$ 34.625,00 (trinta e 
quatro mil seiscentos e vinte cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  31/12/2021. DATA ASSINATURA: 23/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2021

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestar Serviços Médicos de Atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da 
Família), e no Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no Município de Marcelândia/MT, - conforme proposta 
do Processo de Pregão Presencial nº 001/2021. CONTRATADA: CORPUS – MEDICINA DO TRABALHO LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA  24/03/2022. DATA ASSINATURA: 25/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestar Serviços Médicos de Atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da 
Família), e no Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no Município de Marcelândia/MT, - conforme proposta 
do Processo de Pregão Presencial nº 001/2021. CONTRATADA: TERRA VERDI – SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e 
quatro mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  24/03/2022. DATA ASSINATURA: 25/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2021

OBJETO: Aquisição de medicamentos para o Hospital municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT - -
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2020. CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA – 
ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 12.547,10 (doze mil quinhentos e 
quarenta e sete reais e dez centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2021. DATA ASSINATURA: 29/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 088/2021
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestar Serviços Médicos de Atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da 
Família), e no Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no Município de Marcelândia/MT, - conforme proposta 
do Processo de Pregão Presencial nº 001/2021. CONTRATADA: MUNIZ & MUNIZ S/S. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor R$ 620.400,00 (seiscentos e vinte mil e quatrocentos reais). PRAZO 
DE VIGÊNCIA  24/03/2022. DATA ASSINATURA: 25/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de medicamentos para o Hospital municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT – 
conforme -PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2020. CONTRATADA: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 19.204,99 
(dezenove mil duzentos e quatro reais e noventa e nove centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2021. DATA 
ASSINATURA: 29/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de totens de álcool em gel para prevenção do COVID-19 atendendo as necessidades das 
escolas e creches, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marcelândia/MT – 
conforme Dispensa de Licitação nº 007/2021. CONTRATADA: COLIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2021. DATA ASSINATURA: 30/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 094/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 080/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 079/2021
EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - MARÇO DE 2021.

OBJETO: aquisição de testes rápidos COVID-19 IGG e IGM para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Marcelândia/MT conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2021. 
CONTRATADA: ROTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor   R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA  30/04/2021. DATA ASSINATURA: 01/03/2021.

OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria Zélia 
no município de Marcelândia – MT- Conforme Processo de Credenciamento nº 001/2021. CONTRATADA: TERRA 
VERDI – SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor de R$ 
70.000,00 (setenta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA 28/02/2022 DATA ASSINATURA: 11/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 082/2021

OBJETO: Aquisição de materiais e EPI's para prevenção do COVID-19 atendendo as necessidades das escolas e 
creches, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marcelândia/MT conforme Processo 
de Dispensa de Licitação nº 005/2021. CONTRATADA: ROTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor de R$ 3.365,00 (Três mil 
trezentos e sessenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  30/04/2021. DATA ASSINATURA: 10/03/2021.

OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria Zélia 
no município de Marcelândia – MT- Conforme Processo de Credenciamento nº 001/2021. CONTRATADA: 
BCMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDAI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor de R$ 
390.000,00(trezentos e noventa mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA 28/02/2022 DATA ASSINATURA: 11/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de elaboração de serviço de 
Topografia, levantamento Planaltimétrico, Georreferenciamento e elaboração de peças técnicas para elaboração 
de projeto de engenharia completo da revitalização do Pavimento da avenida Colonizador José Bianchini no 
Município de Marcelândia – MT, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2021. CONTRATADA: 
SERGIO LUIZ PEREIRA NOGUEIRA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor R$ 
6.700,00 (seis mil e setecentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30.04.2021. DATA ASSINATURA: 08/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 081/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: “Dispensa de Licitação para aquisição de máscara para prevenção do COVID-19 atendendo as 
necessidades das escolas e creches, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Marcelândia/MT” conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 006/2021. CONTRATADA: GREICE KELIN DE 
OLIVEIRA GEHLER. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. Valor de R$ 9.800,00 (nove mil e 
oitocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  30/06/2021. DATA ASSINATURA: 18/03/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 084/2021
OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria Zélia 
no município de Marcelândia – MT- Conforme Processo de Credenciamento nº 001/2021. CONTRATADA: 
CORPUS – MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor de 
R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA 28/02/2022 DATA ASSINATURA: 11/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2021

OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos de urgência e 
emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria Zélia 
no município de Marcelândia – MT- Conforme Processo de Credenciamento nº 001/2021. CONTRATADA: MUNIZ 
& MUNIZ S/S. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT – Valor de R$ 320.000,00 (trezentos e 
vinte mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA 28/02/2022 DATA ASSINATURA: 11/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS 
D`ÁGUA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E 
R O E D O R E S ,  L I M P E Z A E  V E D A Ç Ã O  D E  F O R R O S  D A S 
DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 07/04/2021 até às 08:00 horas do dia 19/04/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 20/04/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O 
HOSPITAL DE CAMPANHA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM 
“COVID-19”, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 06/04/2021 até às 08:00 horas do dia 16/04/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 19/04/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE 
INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, SENDO NA 
ATENÇÃO BÁSICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGULAÇÃO, 
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONTROLE E AVALIAÇÃO E 
VIGILANCIA EM SAÚDE, DENTRE OUTRAS NECESSIDADES 
INERENTES AO SUPORTE DA GESTÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE SORRISO/MT E DISTRITOS ADJACENTES (CARAVAGIO, BOA 
E S P E R A N Ç A E  P R I M AV E R A D O  N O RT E )  C O N F O R M E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS, QUE SÃO PARTES 
INTEGRANTES DESTE ATO. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 07/04/2021 até às 08:00 horas do dia 23/04/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 26/04/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

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) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
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DA REPORTAGEM

O técnico Hernán Cres-
po escalou o São Paulo con-
tra o Novorizontino, dia 13 de 
março, com Luan improvisado 
na zaga e Rodrigo Freitas, que 
há muito não jogava, ao lado. 
No banco, os jovens Lucas Be-
raldo, Vitinho, Talles e Gabriel 
Rodrigues, convocados da 
base para completar o time. 
Foi a última partida da equipe 
(derrota por 2 a 1).

Desde então, a pande-
mia atingiu um novo pico em 
São Paulo, o que levou o Go-
verno do Estado a implantar 
medidas mais restritivas para 
tentar controlar a propaga-
ção da doença, o que incluiu 
a suspensão de todos os even-
tos esportivos.

Nesse período sem jo-
gos, Crespo ganhou um tem-
po que não teve ao assumir 
para treinar o time – ele co-
mandou o primeiro treina-
mento um dia depois do fim 
do Brasileiro, e dois dias an-
tes da estreia no Paulista. O 
argentino também ganhou 

SÃO PAULO

Paralisação do
Paulistão devolve 
lesionados a Crespo

quatro novos reforços e viu 
jogadores lesionados retorna-
rem às atividades em campo.

O treinador tem novas 
opções para todos os setores 
do campo. Foram contratados 
o zagueiro Miranda, o lateral-
-direito Orejuela, os meio-
-campistas William e Benítez 
e o atacante Eder. Desses, só 
Benítez ainda não assinou 
contrato, enquanto Miranda 
e Orejuela já tiveram até seus 
acordos registrados no BID.

Desses, três estarão na 
fase de grupos do Paulista – é 
o número de vagas que res-
tam na lista de inscritos, e Mi-
randa e Orejuela são favoritos 
a dois lugares, com os demais 
disputando o posto restan-
te. Todos eles, porém, pode-
rão disputar a Libertadores, 
com a fase de grupos prevista 
para começar na semana de 
21 de abril. Além dos reforços, 
Crespo também terá de volta 
jogadores que estavam le-
sionados, como Liziero e Igor 
Gomes, e jogadores recupera-
dos da Covid, como Léo, Diego 
Costa, Wellington e Galeano.

Corinthians ainda busca clube para 
trio fora dos planos de Mancini
DA REPORTAGEM

Enquanto Vagner Man-
cini tenta fazer o desempe-
nho do Corinthians dentro 
de campo melhorar para 
manter a invencibilidade na 
atual temporada, fora dele 
a diretoria tem a missão de 
arranjar clube para três jo-
gadores do atual plantel: o 
lateral-direito Michel Mace-
do, o meia Fessin e o atacan-
te Everaldo.

Em uma fase de corte 
de gastos para tentar con-
ter a disparada da dívida, o 
Timão ainda não fez contra-
tações para o time profis-
sional em 2021. Pelo contrá-
rio, abriu mão de 16 atletas 
entre empréstimos, fim de 
contrato e negociações.

A tendência é de que a 
saída do trio solidifique a re-
organização do elenco, com 
a permanência apenas de 
peças que tenham chance 
de entrar em campo. Os três 
já foram avisados que não 
permanecerão com o grupo 
em 2021 e fazem treinos em 
horários alternativos para 
manutenção da forma física.

Michel Macedo, lateral 
de 31 anos e reserva imedia-
to de Fagner na temporada 
passada, chegou a negociar 
com um clube japonês, mas 
não avançou. Atualmente, 
Bruno Méndez é quem des-
ponta para atuar na posição 
caso Fagner esteja lesiona-
do ou suspenso.

Mesmo assim, o Corin-
thians entende que há pelo 
menos outros três jogadores 
na base com qualificação 
para brigar pelo posto de re-
serva: Igor Formiga, Daniel 
Marcos e Higor Lapa. Michel 
tem contrato apenas até o 

fim do ano e um salário con-
siderado alto pelo o que en-
trega ao time.

O caso de Everaldo é 
parecido: custa muito para 
entregar pouco. Contratado 
em 2019, nunca conseguiu 
se firmar entre os titulares, 
oscilando bastante. Aos 26 

INÚMERAS SAÍDAS. Everaldo, Fessin e Michel Macedo continuam treinando no CT, mas em horários alternativos

Foto: Alberich Press

Michel Macedo em treino do Corinthians

Operário recebe hoje o Sinop na Arena Pantanal 

Volante Willians é dos jogadores que testou positivo

anos e com contrato até ju-
nho de 2023, despertou o in-
teresse do Sport.

O Corinthians enten-
de que uma venda seria o 
negócio mais vantajoso, já 
que não pretende voltar a 
contar com o jogador, mas, 
por enquanto, recebeu ape-

nas sondagens de emprés-
timos. Everaldo, hoje, foi ul-
trapassado no elenco não 
só por jogadores de nome, 
mas também por garotos da 
base.

Por fim, o meia Fessin, 
que estava emprestado ao 
Bahia, foi avisado de que 

não seria usado pouco de-
pois de retornar ao Corin-
thians. Aos 22 anos, o jovem 
também recebeu sonda-
gens de clubes do Nordeste, 
como o Fortaleza, além do 
próprio Bahia. Por enquan-
to, treina separado do elen-
co alvinegro. Seu contrato é 

até o fim de 2022. Desde o 
fim de 2020, o Corinthians 
já abriu mão de Sidcley, Bo-
selli, Sornoza, Rafael Bilú, 
Thiaguinho, Yago, Madson, 
Janderson, Matheus Davó, 
Éderson, Marllon, Walter, 
Jonathan Cafú, Marquinhos, 
André Luís e Matheus Jesus.

HOJE À TARDE

FMF altera Operário-VG x
Sinop para Arena Pantanal

NOVA MUTUM

Surto de Covid-19 atinge
20 jogadores do elenco
DA REPORTAGEM

O elenco do Nova Mu-
tum sofreu um surto de co-
ronavírus. Na manhã de sá-
bado, a diretoria do clube 
confirmou que 20 jogadores 
testaram positivo para a Co-
vid-19. A informação inicial 
era de 6 atletas, mas esse 
número aumentou posterior-
mente. Entre eles, o volante 
Willians, que chegou a ser ve-
tado do último jogo contra o 
Cuiabá.

A direção do clube infor-
mou que Willians apresentou 
alguns sintomas. O jogador 
seria titular no meio da se-
mana, porém, ele teve um 
mal estar e comissão técnica 
decidiu deixar o jogador de 
fora da partida. Ele passou 
por exames mais específicos, 
e uma pequena alteração 
no pulmão foi apresentada. 
Willians viajou para Cuiabá e 
segue sendo monitorado.

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
alterou a data e o local do 
jogo entre Operário-VG e Si-
nop, válido pela 7ª rodada do 
Estadual. A partida que seria 
realizada nesta segunda (5), 
no Dito Souza, foi transferida 
para hoje (6), na Arena Panta-
nal. O duelo continua às 16h.

O Operário vem na vice-
-liderança do Mato-grossen-
se 2021, com 13 pontos, sendo 
quatro vitórias, um empate e 
uma derrota. Já o Sinop vive 

Demais jogadores estão 
assintomáticos e foram afas-
tados do elenco. Eles cum-
prem quarentena de 10 dias 
e, assim, serão desfalques nas 
partidas contra Dom Bosco, 
nesta terça, e Operário-VG, na 

seu pior momento na elite, 
com seis derrotas em seis jo-
gos, ainda sem pontuar, na 
lanterna da competição.

A 7ª rodada teve início 
no domingo com a vitória do 
Cuiabá por 3 a 0 sobre o União 
Rondonópolis, ampliando a 
liderança com 17 pontos. O 
jogo entre Dom Bosco x Nova 
Mutum foi adiado em virtu-
de do surto de Covid-19 no 
elenco do Mutum, enquanto 
Grêmio Sorriso e Luverdense 
duelaram ontem – a partida 
encerrou após o fechamento 
desta edição.

semana seguinte.
Além dos atletas, o téc-

nico William de Mattia tam-
bém testou positivo. O gru-
po do Azulão é formado por 
27 jogadores. Sem o número 
mínimo de atletas para en-

trar em campo, a diretoria 
solicitou o adiamento da par-
tida contra o Dom Bosco. O 
pedido foi acatado pela Fe-
deração Mato-grossense de 
Futebol (FMF). A uma nova 
data ainda será definida.

Crespo conversa com Orejuela, um dos reforços do
São Paulo

Foto: reProdução/twitter

Foto: rodrigo cocA

Foto: divulgAção
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DA REPORTAGEM

A secretaria de Saúde 
de Nova Mutum confirmou 
que o Pronto Atendimento 
(PA) municipal atenderá 24 
horas. Das 0h às 6h, os aten-
dimentos serão exclusivos 
para moradores diagnostica-
dos com sintomas gripais.

A secretária Sônia Ávila 
explica que nos demais ho-
rários o atendimento segue 
de maneira normal. “Conti-
nua o atendimento normal 
para os casos urgentes no 
pronto atendimento das 6 
da manhã até a meia-noite”, 
ressalta. Segundo ela, essas 
mudanças ocorrem devido o 
momento difícil que o mu-
nicípio atravessa por conta 

Decisão foi tomada para evitar aglomerações e mais 
pessoas infectadas

Foto: Divulgação

da pandemia. “Decidimos, 
em comum acordo, que o PA 
passe a atender a população 
24 horas. 

É uma maneira de evi-
tarmos aglomerações e mais 
pessoas infectadas pela Co-
vid-19”, detalhou Sônia. Além 
do atendimento por 24 ho-
ras, o PA passará a atender 
como laboratório somente 
para exames da COVID-19, 
sendo assim, mais dois PSFs, 
sendo o Araras e o Beija-flor, 
passam a funcionar como 
laboratório de exames clíni-
cos. “Transformamos os PSF’s 
Araras e Beija-flor como pon-
tos de coletas para exames. 
A intenção é melhorar e dar 
agilidade nos atendimentos 
à população”, explicou.

Atoleiro recebe pavimentação provisória
DA REPORTAGEM

Um trecho de 130 km de 
extensão que estava causando 
congestionamento na BR-158, 
devido aos atoleiros, recebeu 
uma pavimentação provisó-
ria, implantação definitiva da 
rodovia passará a contornar a 
Terra Indígena Marãiwatsédé, 
mas ainda não tem previsão.

De acordo com o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), 
os pontos críticos foram eli-
minados. Dessa forma, os ca-
minhões e carretas trafegam 
normalmente e sem formar 
filas na estrada.

Há quase um mês os 
caminhoneiros enfrentavam 
dificuldades para passar pelo 
trecho. Alguns motoristas re-
lataram que levavam até 13 
horas para conseguir passar 
pela estrada.

A BR-158 liga o norte ao 
sul do Brasil e corta oito esta-
dos. Em Mato Grosso, ela tem 
800 km de extensão. O trecho 
sem asfalto tem cerca de 120 
km e não é pavimentado por-
que corta a TI Marãiwatsédé 
dos xavantes.

As equipes trabalham 
no encascalhamento, colo-
cação de pedras rachão, me-
lhoria dos acessos às pontes, 
patrolamento e recuperação 
completa da estrada, princi-
palmente nos trechos prioritá-
rios, seguindo o planejamento 
elaborado em visitas técnicas 
do Departamento.

Segundo o DNIT, as obras 
de pavimentação temporária 
continuarão sendo realizadas 
ao longo do ano para reduzir 
o impacto causado pelas chu-
vas no trecho. Para dar maior 
celeridade às ações de recu-
peração, foram abertas cinco 
frentes de trabalho. A partir 
dos serviços realizados, a rodo-
via encontra-se com o tráfego 
de carros, ônibus e caminhões 
normalizado, sem pontos de 
acumulação de água. 

Atualmente, cerca de 2 
mil carretas circulam diaria-
mente pelo trecho.

CONTORNO
O Governo Federal in-

formou que trabalha para a 

Foto: DNit/Divulgação

Há quase um mês caminhoneiros enfrentam dificuldades para passar pelo trecho

BR-158. Há quase um mês caminhoneiros enfrentam dificuldades para passar pelo trecho

DA REPORTAGEM

Mikaely Karoline Sou-
za, 20 anos, que estava grá-
vida de 8 meses, morreu em 
decorrência da Covid-19 em 
Sinop, no domingo (4). Ela 
estava internada em uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e aguardava 
por um leito de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) há 
uma semana. Também não 
foi possível retirar o bebê, 
que morreu junto com a 
mãe.

O pedido de trans-
ferência era urgente para 
uma UTI do Hospital Regio-
nal. Sem vagas, a Secretaria 
de Saúde chegou a tentar 
uma vaga em outros hospi-
tais até mesmo fora do esta-
do, mas não conseguiu,

Na semana passada, a 
família de Mikaely entrou na 
Justiça para conseguir uma 

DA REPORTAGEM

Mais uma prisão foi efe-
tuada no fim de semana em 
Sorriso por conta da reinci-
dência na prática de pertur-
bar vizinhos com o som nas 
alturas. A ação, que também 
resultou na apreensão do 
aparelho de som, configura 
não somente contravenção 
penal por perturbar o direito 
ao sossego de quem estiver 
por perto, mas também é 
considerada crime ambien-
tal por poluição sonora.

No fim de semana, das 

Mikaely Karoline, grávida de 8 meses, morreu de Covid-19

SINOP

Grávida morre de Covid-19 após
uma semana esperando por UTI

NOVA MUTUM

Pronto Atendimento passa 
a oferecer atendimento 24 
horas

FALTA DE RESPEITO

Sorriso enfrenta onda de
perturbação do sossego

Foto: Facebook/RepRoDução

18h de sexta (2) até as 6h 
de segunda (5), foram re-
gistradas 83 ocorrências de 
perturbação de sossego, de 
acordo com o balanço da 
Guarda Municipal de Trân-
sito, que integra a Secretaria 
de Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil. O núme-
ro mostra um aumento de 
ocorrências em relação ao 
fim de semana anterior, que 
teve 69 registros.

Na Sexta-feira Santa 
foram registradas 27 ocor-
rências somente no período 
noturno. No sábado (3), 5 re-

vaga na UTI, mas não foi 
possível a transferência por 
falta de vaga. 

A pasta de Saúde de 
Sinop disse que o quadro 
de saúde da gestante era 
gravíssimo e que a equipe 
tentava conseguir tanto um 
leito de UTI pra paciente 
quanto um outro leito de 
UTI neonatal para o bebê.

Mato Grosso registrou 
12 mortes de grávidas com 
Covid-19, neste ano, confor-
me dados são da Secretaria 
de Estado de Saúde. O au-
mento é de 110% em rela-
ção a 2020, que registrou 10 
mortes durante todo o ano. 

Desde o início da pan-
demia até 20 de março, fo-
ram registrados 324 casos 
da doença em gestantes, 
sendo 130 somente neste 
ano. Desse total, 113 precisa-
ram de internação, sendo 37 
em 2021.

gistros no período diurno e 
outros 26 à noite, fechando 
31 chamados. No domingo 
de Páscoa, 14 vezes a GMT 
foi acionada durante o dia e 
11 vezes no período noturno.

Justamente por meio 
deste trabalho integrado 
com a PM, a proprietária de 
uma moto que havia sido 
roubada teve uma boa notí-
cia: seu veículo fora encon-
trado. De acordo com os re-
gistros, uma equipe da GM 
identificou a Biz vermelha 
estacionada em frente ao 
Horto Municipal Sebastião 

Almeida da Silva e um casal 
sentando nas proximidades. 
Ao verificar a placa, a docu-
mentação e o chassi, foi con-
firmado que o veículo era 
produto de furto.

Com apoio da PM, que 
foi chamada diante da con-
firmação, a pessoa que se 
identificou como proprie-
tária do veículo foi enca-
minhada à Delegacia de 
Polícia Civil para as devidas 
providências e o veículo foi 
recolhido ao pátio creden-
ciado, para ser entregue à 
proprietária.

construção de um novo traça-
do da BR-158/MT, contornan-
do a área que foi reconhecida 
como Terra dos Xavantes em 
2004. O novo contorno prevê 
dois lotes de obras de pavi-
mentação. O Lote A da rodovia 

já foi licitado, contemplando o 
projeto e a obra. O trecho vai 
do km 201,2 da BR-158/MT (re-
gião do Posto Luisinho) ao km 
93,99, interseção com Alto Boa 
Vista na BR-242/MT.

O Lote B do contorno 

já está em etapa de estudo 
avançada, o que possibilitará 
posterior licitação de projeto e 
obra. O trecho vai do km 93,99 
ao km 330,6.

De acordo com o gover-
no, as obras de pavimentação 

dos dois segmentos do con-
torno dependerão de aporte 
orçamentário, contando com 
a priorização do Ministério da 
Infraestrutura e com o apoio 
da Bancada do Mato Grosso 
no Congresso Nacional.
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A necessidade de mudar e as
premissas do negócio próprio

BARBARA AZEVEDO 
Acadêmica de Jornalismo

Nos últimos anos, 
ter o próprio negócio é o 
sonho de muitas pesso-
as, iniciar algo que possa 
chamar apenas de seu, e 
que como nossa entre-
vistada, Lidiane Motta, 
não era feliz no que fazia.

“Eu não gostava do 
que eu fazia, não era fe-
liz no que eu fazia”, ela 
conta, mesmo que ter o 
negócio próprio não fos-
se seu primeiro plano, 
embarcou nessa jornada 
depois de o desemprego 
bater à porta: “eu fiquei 
desempregada e come-
cei a pensar o que po-
deria fazer para ganhar 
mais dinheiro”.

“A melhor parte é 
você ter tempo, [...], a pior 
parte é todo dia você ter 
que ‘matar um leão’”, ela 
disse após ser questio-
nada sobre a melhor e 
a pior parte do que faz. 
Mesmo com todas as 
turbulências passadas, 
ela tinha uma certeza 
sobre o que estava cons-
truindo, “eu tenho cer-
teza que vai dar certo”, 
contou a entrevistada. 
Confira na íntegra nosso 
bate-papo com ela.

Diário do Estado: 
O que você fazia an-
tes de começar com o 
brechó? Qual era sua 
relação com esse em-
prego?

Lidiane Motta: Eu 
trabalhava na parte ad-
ministrativa financeira 
de um escritório de fa-
zenda. E, eu não gostava 
do que eu fazia, não era 
feliz no que eu fazia, eu 
sou formada em admi-
nistração, então sempre 
trabalhei em financeiro 
de escritórios e no ramo 
de agricultura.

DE: Ter um negó-
cio próprio sempre foi 
uma ideia sua?

LM: Nunca, em hipó-
tese alguma. Depois que 
fiquei desempregada, 
eu comecei a avaliar. Faz 
dois anos, eu estava com 
trinta e cinco para trinta 
e seis anos, e eu comecei 
a pensar “o que que eu 
vou fazer? Eu vou querer 
procurar um emprego 
para ganhar ‘tanto’, será 
que eu sou só isso na 
vida?” E aí eu fiquei de-
sempregada e comecei 
a pensar o que poderia 
fazer para ganhar mais 
dinheiro, para ocupar 
melhor o meu tempo, 
para ser mais produtiva.

DE: Como foi essa 
mudança de sair do de-
semprego e começar 
um negócio próprio?

LM: Eu saí da em-
presa, ganhei as contas. 
Era um momento tam-
bém que não estava fá-
cil, e aí eu fui demitida, 
peguei o meu acerto e 
comecei a procurar em-
prego. E nas entrevistas 
de emprego eu já come-
cei a ficar muito nervosa, 
porque os RHs são mui-
to antiquados, um mé-
todo muito antigo, então 
eu não me sentia valori-
zada. E começou a cair 
a ficha, eu vou procurar 
alguma coisa para fazer, 
só que eu não posso ter 
nada que eu vá gastar 
muito dinheiro. Eu não 
podia gastar, fazer um 
investimento de duzen-
tos, trezentos mil reais, e 
aí eu comecei a pensar 
“o que eu vou fazer?”, foi 
aí que eu comecei a pro-
curar o que estava acon-

tecendo no mundo que 
aqui em Sinop não tinha, 
que na região toda não 
tinha.

DE: Qual a melhor 
parte desse empreen-
dimento? E a pior?

LM: A melhor parte 
é você ter tempo, e você 
saber que está fazendo 
algo para outras pesso-
as, que você está bene-
ficiando outras pessoas, 
no meu ramo é a roupa, 
você poder proporcio-
nar que outras pessoas 
usem roupas boas de 
marca, isso para mim é a 
melhor parte, e ter tem-
po é claro, eu tenho tem-
po para ficar com o meu 
filho, tenho tempo para 
fazer aquilo que eu que-
ro. A pior parte é todo dia 
você ter que “matar um 
leão”, porque você tem 
que vender, vender para 
pagar as contas. Você 
não tem um salário no 
final do mês, então você 
levanta todo dia e pensa 
“só depende de mim”.

DE: Chegou algum 
momento que você pa-
rou e pensou que deve-
ria desistir?

LM: Não, nunca, 
nunca pensei em desis-
tir. A gente chora, tem 
medo, se apega muito 
em Deus, mas desistir, 
nunca, nunca nesses 
dois anos e meio nunca, 
jamais.

DE: Quando foi que 
percebeu que esse ne-
gócio estava dando 
certo?

LM: Depois de uns 
seis meses eu comecei a 
perceber que precisava 
me organizar e mudar, 
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eu sempre soube que ia 
dar certo, não abri um 
negócio para não dar 
certo, é igual casamen-
to, você não casa para 
não dar certo, então eu 
não abri para dar errado. 
Então eu sempre sou-
be que tinha uma coisa 
para dar certo, só que eu 
sempre soube que tinha 
que melhorar, eu estou 
sempre atenta para sa-
ber onde que eu pos-
so melhorar. É como se 
todos os dias eu tivesse 
que ter um estalo para 
saber onde que eu posso 
melhorar, mas eu tenho 
certeza que vai dar certo.

DE: Qual foi a si-
tuação mais inusitada 
que já passou durante 
esse período de negó-
cio próprio?

LM: Ah, não sei, 
como o meu trabalho é 
sempre tudo diferente 
do que é normal, então 
tem sempre coisas di-
ferentes acontecendo, 
nunca todo dia é igual. 
Mas inusitado, sincera-
mente não me recordo. 
O que aconteceu foi de 
uma mudança inespe-
rada, de uma ideia que 
eu estava tendo, de um 
barracão, que eu que-
ria só trabalhar online 
e aí eu tive que vir para 
montar uma loja, porque 
eu senti que as pessoas 
queriam ter um am-
biente mais sofisticado, 
então eu comecei a ter 
esse pensamento, e foi 
uma coisa que eu acer-
tei também.

DE: como está sen-
do lidar com a pande-
mia e comandar seu 
negócio? houveram 

mudanças muito drás-
ticas?

LM: Então, está di-
fícil para o empreende-
dor, para o empresário, 
que tem as contas que 
ele sabe que tem que 
pagar, que tem que tra-
balhar, e está difícil para 
o empregado que ele 
nunca sabe se vai ser 
demitido ou não, então 
está difícil para os dois 
lados, para quem está 
procurando emprego ou 
não. Só que quando eu 
tive essa transição de sair 
do barracão para mon-
tar uma loja, estilo uma 
boutique, essa transição 
foi por causa do COVID, 
então o COVID me trou-
xe essa ideia, foi aí que 
eu acertei, então, assim, 
claro, todos os meses 
trabalhando bastante, 
só que eu não posso, eu 
não julgo o COVID, para 
mim o COVID está sendo 
ótimo, porque eu estou 
tendo que crescer todos 
os dias, indo em busca 
de conhecimento, ten-
tando se renovar. Todo 
dia você tem que fazer 
alguma coisa porque 
você sabe que tem algu-
ma coisa ali fora aconte-
cendo, você sabe que se 
parar vai ser “comida”, se 
você não se adaptar en-
tão você sai. Tem que ser 
rápido, tem que ser mui-
to rápido [a adaptação]. 
Claro que não está dan-
do para fazer muitos in-
vestimentos, o governo 
não está liberando o que 
precisa ser liberado, mas 
você tem que pensar o 
que você pode fazer com 
o que está acontecen-
do, só depende de você 
mesma. Eu não fico fo-
cada em política, eu não 

leio as notícias, não fico 
focada no COVID, não sei 
o que está acontecendo, 
porque eu foco só no 
“preciso vender, preciso 
crescer, o que eu preci-
so fazer?”, e ponto, é só 
isso que eu faço, só que 
a pandemia me trou-
xe sim um crescimen-
to muito grande, que é 
onde eu estou hoje. Foi 
uma mudança drástica 
que trouxe coisas boas.  

DE: Se pudesse 
voltar e refazer os pas-
sos que te trouxeram 
até aqui, o que faria de 
diferente? por que?

LM: Tinha, eu tinha 
economizado dois anos 
e montado primeiro a 
loja, porque quando eu 
sai da casa, do quarto 
da minha mãe, eu sem-
pre tive ideia disso, de 
cidades grandes, de bar-
racão, esse conceito de 
brechó grande, enorme, 
porque ai você tem pre-
ços menores, só que eu 
vi que aqui na região não 
funciona isso, você tem 
que ter um lugar mais 
elitizado, se eu tivesse 
essa ideia, esse conhe-
cimento, porque eu não 
tinha conhecimento, eu 
saí de uma área adminis-
trativa e fui parar em um 
comércio, eu odiava ven-
das, hoje eu amo vendas. 
Então se eu soubesse 
que esse meu estilo de 
negócio fosse dar certo, 
eu teria economizado 
dois anos atrás, só que 
esses últimos dois anos 
fizeram o que eu sou 
hoje. [Para ter] Minha vi-
são de negócios, eu tive 
que passar por tudo que 
eu passei nesses últimos 
dois anos, é uma expe-

riência que você não 
tem como dimensionar. 
O crescimento pessoal 
e da empresa, porque 
meu negócio é diferen-
te, não é abrir ou montar 
uma loja, é diferente. E 
ninguém tem, um cur-
so de “como ser dona de 
brecho de peças consig-
nadas”, tem “como ser 
uma lojista”, é diferente, 
então eu tive que apren-
der por eu mesma, tive 
que passar por aquilo 
ali para ser o que eu sou 
hoje, só que óbvio, se eu 
tivesse tido experiencia, 
tivesse buscado muito 
mais coisas do mercado, 
eu tinha começado com 
um passo a frente, só 
que para você ter algo, 
se você fizer muita pes-
quisa e pensar muito, 
você não vai, então mete 
a cara e vai, o empresá-
rio tem que “arrumar o 
avião com o avião cain-
do”, vai, não importa, na 
hora lá tá dando errado? 
Muda a estratégia e vai, 
o avião tá caindo, muda 
a estratégia e ele vai su-
bir de novo, se você ficar 
muito pensativo, não 
faz nada na vida, só vai 
estudar, estudar e estu-
dar, e tá bom, vai ficar 
estudando e vai ser em-
pregado. Se você quer 
ser empregado, seja um 
bom empregado, com 
um bom salário, seja 
o melhor empregado, 
você tem duas opções, 
ou ser um bom empre-
gado com um bom salá-
rio, mas motivar aquela 
empresa ou ser um bom 
empreendedor, nada 
mais ou menos, tem que 
ser o melhor em tudo, 
não importa o que você 
quer ser.
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