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O Governo do Estado economizou R$ 84 milhões nos processos licitatórios realizados 
pela secretaria em apenas três meses, de janeiro a março de 2021. Os valores correspon-
dem à contratação de projetos, de serviços de engenharia, além das aquisições de mate-
riais e fornecimento de equipamentos para execução de obras.             Página - 3

ENTRE JANEIRO E MARÇO

Governo do Estado economiza
R$ 84 milhões em licitações

Parceria visa
estruturar
concessão
FICO-FIOL
Acordo de parceria fechado entre o 
Ministério da Infraestrutura e o Ban-
co Mundial vai permitir estruturar o 
projeto do corredor ferroviário Leste-
-Oeste, ligando Lucas do Rio Verde 
a Ilhéus/BA, para futura concessão 
à iniciativa privada. Pelo documen-
to, os estudos de viabilidade serão 
feitos pelo Banco Mundial e vão 
abranger a Ferrovia de Integração do 
Centro-Oeste (FICO) e os trechos 2 e 
3 da Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste (FIOL), totalizando 1,9 mil km.
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PALMEIRAS

Abel comanda treino tático
de olho na final da Recopa

O elenco do Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira, na 
Academia de Futebol, o último treino visando o jogo de hoje contra 
o Defensa y Justicia, às 20h30, na Argentina, pela Recopa Sul-Ameri-
cana. Após a parte física, o técnico Abel Ferreira comandou um traba-
lho tático, no qual separou uma equipe titular.        Página -6

assessoria

APÓS SECA

Foi uma chuva volumosa, suficiente para amenizar a tensão do agricultor Diego 
Dallasta. Depois de 16 dias de seca, ele estava apreensivo com os reflexos da 
falta de umidade na lavoura de milho, cultivada em Canarana. “Bom dia abenço-
ado com 50mm de chuva na fazenda”, disse logo pela manhã.      Página  4

assessoria

A CHUVA VOLTOU!
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Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 21
QUARTA-feiRA

MT ESTÁ SENDO
PREJUDICADO;
AL ACIONA A
UNIÃO NA JUSTIÇA

SINDICATO QUER
FRENTISTAS
INSERIDOS ENTRE
PRIORITÁRIOS

AZUL VAI
OPERAR COM
JATO A PARTIR
DE JULHO

MT É O 2º
QUE MENOS
VACINOU A
POPULAÇÃO

VACINAÇÃO POLÊMICA SORRISO 5,8% DOS MATO-GROSSENSES
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Os consumidores estão em todos os luga-
res, assistindo, lendo, ouvindo, interagindo 
e demonstrando mais uma vez que o que 
importa de fato é o poder de atração da 
mensagem e não o meio em si

  

Nos últimos 10 anos, quando a internet se 
transformou na principal ferramenta de tra-
balho e entretenimento no mundo, muitos 
especialistas em comunicação começaram 
a decretar, com afi nco, a morte da televisão. 
Este tipo de anúncio vem sendo feito por 
muitos acadêmicos há quase meio século 
e, até hoje, ninguém conseguiu acertar essa 
previsão.

O que muitos avaliam como fi m, eu vejo 
como períodos cíclicos de renovação que 
são fundamentais para garantir a continui-
dade de qualquer modelo de comunicação 
em massa. É bem verdade que a TV precisou 
se reinventar nos últimos anos para conse-
guir manter um público que não consegue 
mais fi car 5 horas sentado na frente de um 
aparelho no domingo assistindo programas 
de auditório, com atrações intermináveis.

Com mais possibilidades, principalmente 
com o advento das plataformas streaming, 
os telespectadores começaram a dividir seu 
tempo entre os meios de informação e en-
tretenimento, experiência que foi facilitada 
com as melhorias da internet e da populari-
zação dos smartphones.

Mas se há algo que demonstra o quan-
to a TV está viva é que até mesmo as pla-
taformas de streaming têm cada vez mais 
anunciado nas TVs, sinal que este é um meio 
efi caz para se alcançar o potencial público 
consumidor.

Mas a TV demonstra que está viva quan-
do em programas como o Big Brother Bra-
sil, que neste ano chegou em sua 21ª edição, 
consegue criar uma fi la de anunciantes, 
com 8 gigantes do varejo como patrocina-
doras principais, além de recordes históricos 
de audiência e por vezes, patrocinadores 
inseridos na própria narrativa do programa, 
tornando o anúncio ainda mais criativo e 
atrativo.

O que tem provocado esse fenômeno 
que mantém a televisão tão viva quanto 
nunca? A resposta se resume à interativida-

de. O telespectador não é mais apenas o re-
ceptor da mensagem, agora ele ajuda a pro-
duzir a mensagem e tem poder, inclusive, de 
aprová-la ou não.

Se a televisão simplesmente desapareces-
se hoje, as pessoas não saberiam o que fazer 
da própria vida. E o mesmo aconteceria se su-
missem o smartphone, o rádio e o que man-
tém tudo isso vivo: a propaganda.

O mercado publicitário em meio a este ce-
nário em constante mutação simplesmente 
manteve um padrão histórico de investimen-
tos que aporta na televisão mais da metade 
de todos os recursos que administra.

Dados da CENP (Conselho Executivo das 
Normas Padrão) demonstram que de janei-
ro a setembro de 2020 foram investidos R$ 
4,8 bilhões na televisão aberta, isso signifi ca 
57,9% do que foi investido em publicidade.

A internet fi cou em segundo lugar no ní-
vel de investimento, com R$ 3,7 bilhões, o que 
representa 21,2% do montante investido. E 
essa diferença se justifi ca porque a TV é um 
aparelho presente em 97,2% das casas brasi-
leiras.

E por mais que o Brasil tenha mais apare-
lhos celulares do que população, sendo apro-
ximadamente 250 milhões de smartphones 
em 2020, segundo a FGV, o acesso à internet 
ainda é uma situação precária, já que um 
a cada quatro brasileiros não têm acesso à 
rede, conforme aponta o IBGE.

Por isso, reforço a constatação de que os 
meios de comunicação são complementares 
e que ousar decretar a morte de algum deles 
é oportunismo que não encontra correspon-
dência com a realidade. Os consumidores 
estão em todos os lugares, assistindo, lendo, 
ouvindo, interagindo e demonstrando mais 
uma vez que o que importa de fato é o poder 
de atração da mensagem e não o meio em si. 
Portanto, com toda certeza posso anunciar: a 
televisão está viva e passa muito bem, obri-
gado.

ZIAD FARES É EMPRESÁRIO, 
PUBLICITÁRIO E 
DIRETOR-PRESIDENTE DO GRUPO ZF 
COMUNICAÇÃO

A TV está viva e passa muito bem!

Inimigo do corretor
Por mais que você não curta as cor-

reções automáticas existe um “meio 
termo”, bastante funcional, nesses ca-
sos: manter o corretor ativo e desativar 
a autocorreção. Com isso você vai ser 
avisado dos erros, tendo a opção de 

corrigir, sem que alterações 
sejam feitas sem o seu con-
sentimento.

Mas muita gente acaba não 
entendendo bem essa parte 
e simplesmente desativa o 
corretor. Com isso qualquer 
atrocidade que você faça vai 
passar sem aviso algum, e o re-
fl exo disso pode ser visto pela 

internet afora, com erros grotescos 
sendo publicados por todos os lados, 
algo que poderia ser evitado com o dis-
positivo sendo confi gurado de acordo 
com as preferências do usuário, sem 
desativar o corretor.

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

Procure confi gurar corretamente seu corretor ortográfi co. Ele é 
praticamente indispensável hoje em dia, e evita constrangimen-
tos desnecessários. Não importa qual a fi nalidade de seus textos, 
para quem serão enviados e onde serão postados, erros não são, 
de forma alguma, bem-vindos ou bem vistos.CLIC 

FINAL 

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

A inteligência artifi cial está, cada 
vez mais, presente em nossas vidas. 
Por vezes sequer percebemos sua pre-
sença, em outros momentos podemos 
nos sentir incomodados com sua inter-
venção. O corretor de textos está, há 
décadas, em nosso dia a 
dia, começando, claro, de 
forma bastante rudimen-
tar, e hoje conseguindo 
apontar até mesmo pe-
quenas falhas gramaticais.

Sim, o corretor ortográ-
fi co erra, e isso é um fato. 
Erros, por vezes, um tanto 
quanto grosseiros e que 
podem colocar o usuário em situações 
desconfortáveis. Seja como for, eu par-
ticularmente prefi ro contar com o infe-
liz ativo, tentando minimizar eventuais 
erros em meus textos. Mas muita gen-
te se sente “traída” por seus recursos, 
por uma lógica simples: os dispositivos 
tendem a sinalizar a palavra que consi-
dera incorreta, o que chama a atenção 
do usuário, permitindo que o mesmo 
faça as devidas correções. Quando o 
corretor trabalha ele muda a palavra 
que julga incorreta para a que conside-
ra certa, sem deixar isso devidamente 
sinalizado. Resultado: o usuário tende 
a não perceber, e o texto alterado inde-
vidamente é tido como “correto”.

ZIAD FARES

Por ao menos dois motivos, é bem-vindo o manifes-
to em favor da democracia assinado por seis candidatos 
potenciais à Presidência, independentemente de prefe-
rências por qualquer um dos envolvidos.

Em primeiro lugar, pelo objeto do documento, que 
em outros tempos pareceria mera platitude. Embora as 
instituições democráticas do país venham mostrando 
sua força diante de um presidente que busca a todo mo-
mento aviltá-las, esse é um embate a ser abertamente re-
chaçado por todas as lideranças relevantes da sociedade.

Note-se que o texto —endossado pelos governado-
res tucanos João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), pelo ex-
-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), pelo apresenta-
dor de TV Luciano Huck, pelo ex-banqueiro João Amoêdo 
(Novo) e pelo ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes 
(PDT-CE)— foi divulgado no 57º aniversário do golpe de 
1964 e em meio a uma crise militar.

Esta, ao menos, se deu por uma boa causa, quan-
do os três comandantes das Forças Armadas deixaram os 
postos ao não aceitarem pressões de Jair Bolsonaro por 
apoio explícito a seu governo. A declaração dos presiden-
ciáveis é também alvissareira por mostrar sinal de vida da 
civilidade e da aceitação da divergência na política na-
cional, seriamente avariadas pelos confl itos dos últimos 
anos.

Se considerado o espectro ideológico, o grupo vai 
da centro-esquerda (Ciro) a eleitores declarados de Bol-
sonaro no segundo turno de 2018, casos de Doria, Leite 
e Amoêdo, incluindo um ex-integrante do atual governo 
(Mandetta), todos hoje na oposição.

Entre eles decerto houve e há rusgas e rivalidades, 
mas com o ato conjunto uns se reconhecem aos outros 
como postulantes legítimos ao Planalto e a outros cargos 
eletivos —um caminho que também o PT fará bem em 
trilhar, superando o discurso sectário e ressentido adota-
do com a derrocada do governo Dilma Rousseff.

Já os cálculos acerca de uma eventual aliança inte-
gral ou parcial entre os signatários do manifesto perten-
cem ainda ao terreno da especulação. São evidentes as 
difi culdades de uma empreitada do gênero, e mesmo a 
caracterização do grupo como uma união de nomes de 
centro se mostra duvidosa.

Trata-se, mais propriamente, de forças que buscam 
algum espaço entre o bolsonarismo e o lulismo, prota-
gonistas da disputa presidencial passada —o que agora 
foi difi cultado pela restauração dos direitos políticos do 
ex-presidente Lula. Além de zelar pelo ambiente demo-
crático, cumpre oxigenar práticas políticas e amadurecer 
propostas de governo. E tudo terá de ser combinado com 
os eleitores.

Editorial

Boa política

CONTRA AGLOMERAÇÃO
Após iniciar um estudo para transformar 

o estacionamento da Assembleia Legislativa 
em um mini centro de triagem da Covid-19, os 
deputados estaduais ofereceram ao prefeito 
Emanuel Pinheiro a sede do Poder Legislati-
vo para mais um ponto de vacinação. Nas úl-
timas semanas, o prefeito tem sido criticado 
e alvo de ações por conta da concentração da 
imunização no Centro de Eventos do Panta-
nal, gerando fi las de idosos. “Encaminhamos 
à comissão de saúde, e queremos tornar a es-
trutura da Assembleia mais um local de va-
cinação. O desejo é evitarmos aglomeração e 
agilizar as vacinas”, disse o presidente da AL, 
Max Russi.

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!

ERRO ESTRATÉGICO
A deputada estadual Janaina Riva criticou a 

Prefeitura de Cuiabá por ter errado na opção de 
centralizar a vacinação contra a Covid-19. As va-
cinas ainda continuam sendo aplicadas apenas 
no Centro de Eventos do Pantanal.  “A vacinação 
em Cuiabá está decepcionante. A prefeitura er-
rou na estratégia. Soube que ela tinha dois mode-
los de vacinação, e acabou optando pelo modelo 
centralizado”, disse a parlamentar. “Isso trouxe 
prejuízo para toda população, principalmente 
para os idosos que moram distantes do Centro de 
Cuiabá”, disse.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Embora as instituições democráticas do país 
venham mostrando sua força diante de um presi-
dente que busca a todo momento aviltá-las, esse 
é um embate a ser abertamente rechaçado por 
todas as lideranças relevantes da sociedade

“ “ A procuradora aposentada por Cuiabá, Maria Ignez Deschamps, 77 anos, é 
mais uma vítima da Covid-19. A servidora já tinha doença preexistente e faleceu 
no domingo (4). Ela completaria 78 anos no dia 20. Nas redes sociais, amigos la-
mentaram a perda. Por meio de nota, a União dos Procuradores do Município de 
Cuiabá (Uniproc) agradeceu aos serviços prestados por Maria Ignez e manifes-
tou solidariedade à família. “A profi ssional deixa um legado de retidão, compa-
nheirismo e profi ssionalismo. Seu exemplo fi cará entre todos e sua contribuição 
à carreira será eterna”, afi rmou a entidade, em nota.
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Governo economiza em licitações 
de obras entre janeiro e março
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
economizou R$ 84 milhões 
nos processos licitatórios re-
alizados pela secretaria em 
apenas três meses, de janeiro 
a março de 2021. Os valores 
correspondem à contratação 
de projetos, de serviços de 
engenharia, além das aqui-
sições de materiais e forne-
cimento de equipamentos 
para execução de obras.

Os dados fazem parte 
do levantamento realizado 
pela Comissão Permanente 
de Licitação da Sinfra. So-
mente neste ano foram reali-
zados nove processos licitató-
rios, que estavam estimados 
em R$ 394,8 milhões, mas fo-
ram efetivamente contrata-
dos por R$ R$ 310,8 milhões. 
Os números representam um 
desconto médio de 21% nas 
contratações.

Com a economia re-
gistrada nesses primeiros 
meses, o Governo já soma 
o montante de R$ 218,8 mi-
lhões economizados desde o 
início da atual gestão somen-
te com os processos licitató-
rios da Sinfra.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, essa economia 
é resultado do trabalho que 

vem sendo executado pelo 
Governo de Mato Grosso para 
garantir o pagamento de to-
dos os fornecedores e em-
presas em dia. Isso aumenta 
a procura das empresas que 
desejam fornecer produtos 
e serviços ao Estado e, por 
consequência, a disputa das 
licitações.

“Na administração do 
governador Mauro Mendes, 
Mato Grosso recuperou a cre-
dibilidade perante os forne-
cedores. O Governo está pa-
gando em dia, corretamente. 
Em um momento em que 
muitos estados do país têm 
tido dificuldade, Mato Grosso 
está dando o exemplo e fa-
zendo o seu papel e isso tem 
se refletido não apenas nes-
sa importante economia da 
Sinfra, como para o cidadão 
também, que teve a conti-
nuidade de todos os serviços 
públicos assegurada”, disse o 
secretário.

Uma das importantes li-
citações concluídas e que re-
sultou em economia foi para 
a contratação de serviços de 
elaboração e revisão de estu-
dos, projetos básicos e execu-
tivos para 1.057,7 km de novas 
pavimentações e 51 pontes 
de concreto. 

Os projetos beneficiam 
todas as regiões de Mato 
Grosso e já estão em fase de 

R$ 84 MILHÕES. Valores referem-se à contratação de projetos, de serviços de engenharia e compra de
materiais
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Dados fazem parte de levantamento permanente da Sinfra

Parlamento diz que Ministério da Saúde apresenta
divergências sobre doses direcionadas 

Pl foi apresentado no dia 22 de marco e aguarda despacho 
das comissões 

Há debates sobre laicidade do Estado 

Foto: Divulgação
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DA REPORTAGEM
Mídia News

A Assembleia Legislati-
va propôs uma ação civil pú-
blica para que a União seja 
obrigada a disponibilizar os 
critérios adotados para de-
finição do quantitativo de 
doses da vacina contra a Co-
vid-19 destinadas a cada esta-
do do país. O Parlamento en-
tende que Mato Grosso está 
sendo prejudicado nas distri-
buições das doses em relação 
a outros Estados. 

A ação, assinada pelo 
presidente da Assembleia, 
deputado estadual Max Rus-
si, foi protocolada na Justiça 
Federal de Mato Grosso. Na 
ação, a Assembleia questio-
na, primeiro, que o site do 
Ministério da Saúde apresen-
ta informações divergentes 
sobre as doses entregues 
ao Estado. Conforme o do-
cumento, nos dados sobre a 
“distribuição de vacinas”, o 

DA REPORTAGEM

O primeiro-secretário da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Eduardo Botelho, propôs 
uma campanha de conscien-
tização sobre automedicação 
animal em Mato Grosso. Para 
isso, ele apresentou o Projeto 
de Lei 185/21, que se aprovado, 
normatizará a proposta.

Em tramitação desde o 
dia 22 de março, a iniciativa visa 
alertar sobre os perigos da au-
tomedicação de animais e esti-
mular que os tutores busquem 
ajuda do médico veterinário, 
ação que ajudará também a 
combater a propagação de in-
formações falsas sobre trata-
mento de animais.

Dessa forma, a campanha 
deverá informar a população 
sobre os cuidados necessários 
com os animais, com a divul-
gação sobre os perigos da au-
tomedicação, prática que pode 

órgão afirma que foram en-
tregues a Mato Grosso 531.210 
doses.

Noutra via, segundo a 
ação, nos dados sobre “notas 
de fornecimento de vacinas” 
constam um total de 159.190 
doses entregues. O Parla-
mento também acentua 
que a quantidade de doses 
da vacina enviadas a Mato 
Grosso mostra-se inferior 
àquelas destinados a outros 
Estados, como Mato Grosso 
do Sul e Goiás, por exemplo. 
“Adicione-se a esse contexto 
o fato de que os critérios para 
a definição do quantitativo e 
consequente distribuição das 
doses de vacina contra a Co-
vid-19 não estão disponíveis 
aos cidadãos”, diz a ação.

A Assembleia ainda 
destacou que a não disponi-
bilização dos critérios de defi-
nição do quantitativo das do-
ses de vacina contra a Covid 
de cada ente federado não é 
integralmente sanada com a 

agravar a saúde com proble-
mas permanentes ou causar a 
morte.

No projeto, Botelho cita 
trecho das Constituições Fede-
ral e Estadual sobre a preserva-
ção do meio ambiente. Tendo 
como destaque a proteção da 
fauna e da flora, assegurando 
a diversidade das espécies e 
dos ecossistemas, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função 
ecológica e provoquem a extin-
ção de espécies ou submetam 
os animais à crueldade.

Reforça que a promoção 
de campanhas de conscienti-
zação deixará a população bem 
informada sobre os perigos da 
automedicação animal e a im-
portância do acompanhamen-
to médico veterinário regular-
mente. 

Bem como servirá de aler-
ta sobre o hábito de buscar in-
formações apenas na internet, 

DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

assembleia diz que Mt está sendo 
prejudicado e aciona União na Justiça

PROJETO DE LEI

Mt pode ter campanha de conscientização 
sobre automedicação animal

DA REPORTAGEM

Um projeto de lei que 
prevê um “minuto de ora-
ção” em todas as sessões da 
Câmara de Cuiabá, de auto-
ria do vereador Rodrigo de 
Arruda e Sá, foi aprovado 
nesta terça (6), mas causou 
muita discussão durante a 
sessão virtual. A única par-
lamentar que se opôs, Edna 
Sampaio, argumentou sobre 
a necessidade de preservar 
o Estado Laico, previsto na 
Constituição Federal. Dile-
mário Alencar, por sua vez, 
afirmou que “98%, se não 
100% da população brasileira 
é cristã” e que não havia mo-
tivos para politizar a questão.

O projeto 091/2021 teve 
parecer pela aprovação pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR), e 
o parecer foi aprovado em 
plenário virtual com 20 votos 
sim, quatro ausências e um 
voto não, da vereadora Edna 
Sampaio. 

Edna argumentou da 
necessidade de se preservar 
o Estado Laico, e afirmou 
que, em nome da fé, é reali-
zada uma “política que mata 
as pessoas, deixa as pessoas 
à deriva”, disse, lembrando 
da atuação do presidente 
Jair Bolsonaro.

A petista ainda argu-
mentou que “em nome da 
fé as pessoas já foram mas-
sacradas porque praticavam 
outra forma de religião (...) no 
artigo 19 é clara a vedação da 
união de estados e municí-
pios de abraçarem a religião”. 
A vereadora lembrou que o 
espaço público não deve ser 
uma extensão das igrejas, e 
sim um local que represente 
a todos, tanto os que têm fé 
quanto os que não têm fé.

Outros parlamentares 
fizeram questão de defender 
o projeto de lei, como pastor 
Jefferson, que disse que não 
era justo “ficar apontando 
pessoas falando que são res-
ponsáveis”, em alusão à fala 
de Edna sobre Bolsonaro. 
“Está na hora de pensarmos 
em quem está lá na ponta 
precisando de uma men-
sagem de fé, de conforto”, 
completou. 

Mario Nadaf, por sua 
vez, começou a dizer sobre 
“a obra que Deus fez” em 
sua vida, afirmou que Deus 
o libertou de várias escolhas 
erradas, e que sua igreja tem 
orações diárias desde as 4h 
da manhã todos os dias. Ain-
da lembrou dos 16 pastores 
que morreram vítimas da 
Covid-19, e defendeu o minu-
to de oração.

CÂMARA DE CUIABÁ

Projeto institui oração 
em sessões e provoca
debate sobre laicidade

elaboração, para posterior 
início de obra.

Além dessa licitação, 

outros processos licitatórios 
também registraram impor-
tante economia e todos esses 

que nem sempre são verídicas, 
podendo acentuar ainda mais o 

problema de saúde do animal, 
com a automedicação.

definição dos grupos priori-
tários. Isso porque, segundo 
o Parlamento, tal informação 
mostra-se vaga e não expli-

cam exatamente as quanti-
dades de doses que devem 
ser distribuídas a cada Esta-
do.

valores, ainda segundo o se-
cretário, serão aplicados em 
novas obras de infraestrutura 

rodoviária para atender a po-
pulação mato-grossense de 
todas as regiões do Estado.
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Depois de duas semanas de seca,
volta a chover em regiões de MT
DA REPORTAGEM

Foi uma chuva volumo-
sa, sufi ciente para amenizar 
a tensão do agricultor Diego 
Dallasta. Depois de 16 dias de 
seca, ele estava apreensivo 
com os refl exos da falta de 
umidade na lavoura de mi-
lho, cultivada em Canarana. 
“Bom dia abençoado com 
50mm de chuva na fazenda”, 
disse logo pela manhã.

O retorno da água veio 
em um momento importan-
te, quando o futuro de mui-
tas plantações no município 
estava “ameaçado” pela es-
tiagem. “Em áreas semeadas 
na metade de fevereiro, já 
podíamos notar plantas com 
folhas enroladas, sentido o 
défi cit hídrico após duas se-
manas sem chuvas regulares 
no município. A cada dia sem 
chuva, o potencial produtivo 
fi cava ainda mais compro-
metido. Se não chovesse esta 
semana, os danos seriam ir-
reversíveis”, afi rma.

De acordo com Dallasta, 
relatos de agricultores apon-
tam que a chuva desta ma-
drugada girou entre 40mm 
e 110mm em diferentes locais 
do município.

Em Nova Mutum, a água 
voltou a cair no fi m de sema-
na. “Choveu 25mm pra gente, 
depois de 14 dias de seca. A 
situação estava precária”, co-
menta o agricultor Alduir Ce-
nedese. “Agora é torcer para 
que venha mais”, reforça.

Nesta safra as chuvas 
terão uma relevância ainda 
maior para muitos agriculto-
res mato-grossenses. Pouco 
menos da metade das plan-
tações (45,34%) foi semeada 
após o dia 28 de fevereiro, 
quando termina o período 
considerado ideal para o cul-
tivo da cultura no estado. Isso 
equivale a mais de 2,57 mi-
lhões de hectares. “Historica-
mente, áreas cultivadas após 
a janela da semeadura fi cam 
mais suscetíveis ao estresse 
hídrico e correm maior risco 
de terem suas produtivida-
des negativamente afetadas. 
Cabe destacar que os volu-
mes de chuva nas próximas 
semanas serão de grande 
importância para a determi-
nação da produção na safra 
atual”, destacou o Imea em 
seu boletim semanal.

De acordo com o Insti-
tuto, a região centro-sul do 
estado foi a que teve o maior 
percentual de lavouras fora 
do calendário recomendado. 
Nada menos que 70,15% das 
áreas foram semeadas no 
mês de março. Há relatos de 
agricultores que cultivaram 
um percentual ainda maior 
durante o mês de março. É 
o caso do produtor Altemar 
Kröhling, que plantou 1200 
hectares de milho na pro-
priedade em Diamantino. 
Apenas 20% do milharal foi 
semeado dentro da janela 
ideal.

“Devido ao atraso do 
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Retorno da água veio em um momento importante

ALÍVIO. Retorno ameniza apreensão de agricultores que temiam os efeitos da estiagem nas lavouras de 
milho

plantio da soja, atrasamos 
também o plantio do milho. E 
pela primeira vez da história 
nós chegamos com o plan-
tio do milho até a segunda 
quinzena de março. Então, a 
gente vai precisar de chuva 

até o início do mês de maio 
e os primeiros milhos já es-
tão no pendoamento e os 
últimos estão com 10, 12 dias 
de emergido. A gente resol-
veu apostar no milho até o 
fi m, a gente sabe dos riscos. 

DA REPORTAGEM

O Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis do Estado de 
Mato Grosso (Sindipetróleo) 
enviou ofícios à Secretaria de 
Estado de Saúde e ao gover-
nador Mauro Mendes solici-
tando a inclusão dos frentis-
tas no grupo prioritário para 
receber a vacina contra a Co-
vid-19. O pedido foi feito na 
semana passada e ainda não 
teve uma resposta por parte 
do governo, de acordo com o 
sindicato.

Ainda conforme o sindi-
cato, muitos profi ssionais es-
tão afastados do trabalho por 
conta da doença. São mais de 
15 mil trabalhadores de mil 

DA REPORTAGEM

Faltando apenas dois 
meses para o término do 
Censo Previdenciário dos 
aposentados e pensionistas 
vinculados ao Mato Grosso 
Previdência (MT Prev). Hoje, 
14.800 dos 36 mil convocados 
ainda não realizaram a atuali-
zação cadastral e podem ter o 
benefício suspenso. O prazo 
termina 11 de junho.

De acordo com a Dire-
toria de Previdência da au-
tarquia, o Censo deverá ser 
realizado totalmente pela in-
ternet, por meio do site www.

DA REPORTAGEM

O Ministério da Infraes-
trutura está com as atenções 
voltadas nesta semana para 
o futuro do pacote de con-
cessões que envolve o repas-
se de aeroportos e terminais 
portuários, além do trecho de 
uma ferrovia e rodovias para 
a iniciativa privada. A expec-
tativa da União é injetar mais 
de R$ 10 bilhões em inves-
timentos com o leilão de 28 
ativos, impulsionando tam-
bém a geração de empregos: 
fala-se que cerca de 200 mil 
postos de trabalho devam ser 
criados.

Na lista de concessões 
desses próximos dias, não 
há projetos relacionados es-
pecifi camente a Mato Gros-
so. Porém, o governo federal 
deve leiloar em breve trecho 
de uma rodovia importante 
para o escoamento da pro-
dução agrícola originada no 
estado. Está prevista para o 
dia oito de julho a concessão 
dos 1.009 km da BR-163 que 
ligam Sinop a Miritituba. O 
projeto prevê o repasse à ini-

ciativa privada “para a explo-
ração da infraestrutura e da 
prestação de serviço público 
de recuperação, operação, 
manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de 
melhorias e manutenção do 
nível de serviço”.

O investimento é esti-
mado em R$ 1,87 bilhão, e 
“têm como objetivo realizar 
melhorias na infraestrutura, 
tais como acostamentos, fai-
xas adicionais, vias marginais 
e acessos, bem como reforçar 
estruturalmente o pavimen-
to e realizar manutenções 
periódicas”. Também está 
prevista a a construção dos 
acessos defi nitivos aos termi-
nais portuários de Miritituba, 
Santarenzinho e Itapacurá.

Ainda segundo a União, 
o prazo de concessão será de 
dez anos. Embora mais cur-
to que o usual, “é compatível 
com a entrada em operação 
esperada para a ferrovia (Fer-
rogrão), que também tem 
como relevante objetivo o es-
coamento de grãos pelo Arco 
Norte”, destaca o Governo Fe-
deral.

Pedido ainda não teve resposta por parte do governo

Isso pode acontecer por não atualização dos dados 

Concessão terá prazo de 10 anos

POLÊMICA

Sindicato pede que frentistas sejam 
inseridos no grupo prioritário

DO ESTADO

Mais de 14 mil aposentados
podem ter pagamento suspenso

BR-163

Trecho entre Sinop
e Miritituba será
leiloado em julhoFOTO: FEDERICO PARRA
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mtprev.mt.gov.br. O atendi-
mento presencial segue sus-
penso enquanto durarem os 
efeitos do decreto estadual, 
bem como dos decretos mu-
nicipais que visam prevenir a 
disseminação da Covid-19.

No site do MT Prev está 
disponível um passo a passo 
de como realizar o Censo On-
line pelo celular, computador 
ou tablet. No caso de dúvidas 
ou difi culdade, o aposentado 
pode ligar ou mandar uma 
mensagem no WhatsApp 
para 65 3363-5300, ou para o 
e-mail censo@mtprev.mt.gov.
br e solicitar o auxílio de um 

Mas até o dia 22, 23 de abril 
a gente sabe que tem chuvas 
marcadas para nossa região. 
Aí nós vamos jogar com a sor-
te com as chuvas do início de 
maio. 

Nos últimos 3 anos, elas 

postos no estado.
Para o Sindipetróleo, a 

categoria atua em um ser-
viço essencial à população 
pois mantém o funciona-
mento das cidades ao reali-
zar o abastecimento e, por 
consequência, necessita de 
proteção adicional no de-
sempenho das funções, pois 
atende a todos que atuam na 
linha de frente do combate à 
doença.

O diretor-executivo do 
Sindipetróleo, Nelson Soa-
res Junior, argumenta que 
os frentistas realizam ‘um 
papel fundamental para a 
sociedade em rodovias e es-
tabelecimentos nas cidades 
estando expostos ao vírus’. 
“São essenciais para o trans-
porte de cargas e serviços de 

saúde e segurança. Quem 
atua no combate à pande-
mia depende do atendimen-
to do trabalhador de postos 
para continuar os serviços. 
A atividade os expõe a uma 

possibilidade muito maior de 
contaminação, seja no ma-
nuseio de chaves ou equipa-
mentos para recebimento de 
pagamentos ou manuseio de 
dinheiro”, declarou o diretor.

técnico do MT Prev. É impor-
tante que o benefi ciário provi-
dencie todos os documentos 
solicitados, devidamente atu-
alizados, antes de iniciar o seu 
recenseamento. A atualização 

da certidão de nascimento e/
ou casamento pode ser soli-
citada sem sair de casa por 
meio do site www.registroci-
vil.org.br, ou pelo site da Ano-
reg MT (app.anoregmt.org.br).

vieram. Estamos torcendo 
para que ocorram de novo 
estas precipitações no mês 
de maio. 

Do contrário, a que-
da de produtividade vai ser 
grande”, alerta o agricultor.



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

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

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

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

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

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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NIVALDO PIVA, CPF: 616.274.109-53, torna público que reque-
reu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente - SEMA/
MT, a Outorga de Uso dos Recursos Hídricos para irrigação por 
pivô central, na Fazenda Santa Rita, zona rural do município 
de Lucas do Rio Verde - MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

DEBORA REGINA DE LIMA 64201236234, CNPJ: 
36.697.780/0001-18, 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: 55.90.6-99 outros alojamentos não espe-
cificados anteriormente. Endereço: Avenida Perimetral Sudoes-
te, nº 381, Bairro Santa Mônica. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

G.F. DOS SANTOS JUNIOR - ME CNPJ: 40.539.940/0001-78. 
Torna público que requereu a Secretaria de Estado do Meio Am-
biente - SEMA o Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO) de uma 
Serraria com desdobramento de madeira em bruto, localizado 
no Município de Juara – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO 
D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

CBF AGRO EIRELI, CNPJ 31.477.504/0001-20, torna públi-
co que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP, 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para atividade de Comércio Atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, a ser instalada na 
Avenida dos Jatobás, nº 1204, Jardim Celeste, Sinop-MT. En-
genheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: 
(066) 99989-3784.

 W. H. LUMINOSOS E FACHADAS LTDA, CNPJ: 
07.291.360/0001-39, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável –Sinop/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e 
Operação (LO) das atividades de Fabricação de letras, letreiros 
e placas de qualquer material, exceto luminosos, Fabricação 
de tecidos especiais, inclusive artefatos, Impressão de mate-
rial para uso publicitário. Fabricação de painéis e letreiros lu-
minosos e Agenciamento de espaços para publicidade, exceto 
em veículos de comunicação, a ser implantado na AV ABEL 
DAL’BOSCO, 4390A, LIC NORTE CEP 78.551-043 Município 
de Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. (Inovar Projetos 
66-981296377)

SILVA ROSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTADA. 
ME, CNPJ N°00189.673.0001-31, torna público, que requereu 
junto á Secretária Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimen-
to Sustentável de Sinop-MT, as Licenças: Prévia, Instalação e 
Operação (LP;LI;LO), para o desenvolvimento de sua atividade 
de Fabricação de Móveis, localizada na Av: Jacarandás n°1334, 
Setor Industrial Sul, Sinop-MT. CERRADO PROJETO AGRO-
FLORESTAL-AME. Tel: (66) 9-9646-3679/2102-5640

JOEL NAVARRO – MADEIRAS LTDA, cadastrado no CNPJ N° 
11.359.979/0002-96, torna público que requereu junto a SEMA 
– MT, Projeto de Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação - LO, para desenvolver as atividades de 
serraria com desdobro de madeira em bruto, beneficiamento de 
madeiras e cavaco no Município de Brasnorte/MT.

TERTULIA AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ n° 
04.400.844/0001-80, torna público que requereu junto à Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). 
A Licença Ambiental – Modalidade: Licenciamento Simplificado 
- LAS, para a atividade: Fabricação de Alimentos de Animais, lo-
calizado na Estrada Brígida, n° S/N, Chácara 249 – Zona Rural, 
município de Sinop-MT.

Fazenda Brilhante

Inicial R$ 24.658.146,00
(PARCELÁVEL) 

FAZENDA
EM SAPEZAL/MT 

leiloesjudiciaisrs.com.br  | 0800-707-9272

2.128 HECTARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2021 TIPO ME-

NOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 26/04/2021 às 
08:00 horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Ob-
jeto: TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO 
PÚBLICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO NA AVENIDA BAURU RUA 
IIERE, ITARARÉ E ITANHAÉM NO BAIRRO MODULO 06, CONTRATO DE 
REPASSE 889298/2019/MDR/CAIXA E RECURSOS PROPRIOS, SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO 
DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, po-
derão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na 
Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br ou baixado do site www.juina.
mt.gov.br agenda de licitações. Juína-MT, 05 de Abril de 2021.

DAYANA KARINA ARANTES
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação 

Prorrogação
Repetição do Pregão Presencial n.º 13/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a repetição da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 13/2021, para o 
item fracassado referente ao objeto: Aquisição de 01 Caminhão do tipo Cavalo 
Mecânico Toco, Cabine Baixa Frontal a Diesel, com ano de fabricação entre 
2010 a 2015 USADO e de 01 Rolo Compactador tipo Pé de Carneiro USADO, 
tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos descri-
tos em Edital de Origem e Edital Complementar.
 Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e altera-
ções posteriores, neste Município de Nova Guarita - MT, com data prevista 
para abertura no dia 16/04/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informa-
ções poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migran-
tes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 às 12:00 
ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br.

Nova Guarita – MT, em 06 de Abril de 2021. 
Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2020

Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Quinta (Do Prazo) 
e, referente ao Contrato nº 019/2020, datado de 01 de abril de 2020, obje-
tivando a ‘’TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E INTALAÇÕES, PARA CONTRUÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LABORATÓRIO, 
CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL EM ANEXO, CONVÊ-
NIO 851389/2017/FNS”.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes 
mediante transação, resolvem aditar à Cláusula Quinta, do Contrato prorro-
gando o prazo por 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do dia 05/04/2021 
a 03/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inal-
teradas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 019/2021. Cotriguaçu, 
31 de março de 2021.

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO 

ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2020

Pelo presente TERMO ADITIVO, fica alterada a Cláusula Quinta (Do Prazo) e, 
referente ao Contrato nº 020/2020, datado de 01 de abril de 2020, objetivando 
a “TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM OBRAS E INTALAÇÕES, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA - NOVA UNIÃO, CONFORME PROJETO, PLA-
NILHAS E MEMORIAL EM ANEXO, CONVÊNIO 874361/2018/ME/CAIXA”.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DO PRAZO - As partes contratantes 
mediante transação, resolvem aditar à Cláusula Quinta, do Contrato prorro-
gando o prazo por 240 (duzentos e quarenta) dias a contar do dia 05/04/2021 
a 03/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Permanecem inalte-
radas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 020/2021.

 
Cotriguaçu, 31 de março de 2021.
OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n.º 14/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 14/2021, cujo objeto é a: Re-
gistro de Preço para aquisição futura e fracionada de Gás Oxigênio Gasoso 
Medicinal com fornecimento de cilindro em regime de Comodato para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme 
Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
Município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da Sessão 
no dia 19/04/2021 às 08:30horas (horário de Mato Grosso) no site www.lici-
tanet.com.br. Cópia do edital e maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 07:00h às 12:00h ou através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos inte-
ressados nos sites www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 06 de Abril de 2021.

Graciela Schuster
 Pregoeira Oficial

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT
AVISO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇO N.º 05/2021

A Prefeitura de Porto Esperidião/MT, torna público a abertura da  TOMADA DE 
PREÇO Nº 05/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE LAMA ASFAL-
TICA - LOCAL: Sala de licitações da prefeitura de Porto Esperidião-MT. DATA: 
23 DE ABRIL DE 2021 - HORÁRIO: 09 horas - Porto Esperidião - MT, 06 de 
abril de 2021. Contato: E-mail: licitacaoporto@gmail.com. 

RONEY BATISTA CARDOSO
Presidente da CPL.

Prefeito Municipal
Rafael Machado

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa MSERV SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, 
contra a decisão do Pregoeiro de habilitou a empresa R. O. DA SILVA & 
CIA LTDA para o Pregão Eletrônico nº 011/2021, que tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de Pintura de paredes, forros, 
esquadrias e madeiras, aplicação de massa corrida, grafiato e textura, foi 
NEGADO PROVIMENTO. Campo Novo do Parecis, 05 de abril de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
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NAVARRO MADEIRAS BRASNORTE LTDA, cadastrado no 
CNPJ N° 41.156.727/0001-40, torna público que requereu junto 
a SEMA – MT, Projeto de Licença Prévia – LP, Licença de Insta-
lação – LI e Licença de Operação - LO, para desenvolver as ati-
vidades de serraria com desdobro de madeira em bruto, benefi-
ciamento de madeiras e cavaco no Município de Brasnorte/MT.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

RESULTADO DE JULGAMENTO
DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Marcelândia/MT, 06 de abril de 2021.
Raphaella Espíndola Benício

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de atendimento médico no Hospital Municipal Maria Zélia, 
localizado no Município de Marcelândia/MT. A Prefeitura Municipal de 
Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 
público o resultado do julgamento do pedido de impugnação ao Edital, 
referente ao Pregão Presencial nº 001/2021, julgando como 
IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela empresa SURICATE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
08.055.277/0001-23. A ata da sessão extraordinária de julgamento do 
recurso administrativo na íntegra encontra-se disponível no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Marcelândia/MT, 06 de abril de 2021.

PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2021

Raphaella Espíndola Benício

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 005/2021, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marcelândia/MT. Sagrou-
se vencedora a empresa: OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS, cadastrada no 
CNPJ nº13.657.269/0001-97, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04 e 05, 
com o valor total de R$ 277.540,00 (duzentos e setenta e sete mil, 
quinhentos e quarenta reais). Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA ENVOLVENDO ÁREA CONTABIL, FINANCEIRA, 
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONTRATADA: 
SANTOS E BENASSI LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2022. DATA ASSINATURA: 26/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2017

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Marcelândia/MT, 06 de abril de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 - SRP

Pregoeira Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de gás 
liquefeito de petróleo – GLP, para uso nas Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 22 de abril de 
2021, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do 
Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br 
e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.

Raphaella Espíndola Benício
Marcelândia/MT, 06 de abril de 2021.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
prestar serviços de fornecimento de acesso à internet através de Link 
Dedicado, com transmissão através de fibra Óptica e rádio para atender 
as necessidades das Secretarias do Município de Marcelândia/MT. 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 20 de abril de 2021, às 09h00min. 
(Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; 
INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da 
Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
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19º TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no 
valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA RE-
AIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL 
E OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E 
DUZENTOS E OITENTA 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 150 UNIDADES DE TESTES COVID IGG/OGM, 20 
CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 UNIDADES 
DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, 
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEI-
XOTO DE AZEVEDO-MT.

Peixoto de Azevedo/MT, 30 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 
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Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2021

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna público que realizará no próxi-
mo dia 19 DE ABRIL DE 2021, às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2021, com objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HA-
BILITADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI-
TALARES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIO-
NAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no termo de referência, tudo 
em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram 
e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2021, que poderá ser ad-
quirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores in-
formações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 
11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489.

Peixoto de Azevedo MT, 06 de abril de 2021.

GENIFER KAISER
Pregoeira Oficial do CISVP
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2021
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Nº 11279.048000/1200-01, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFOR-
MIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 
005/2021, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.
com, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvale-
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SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 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 

 
19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
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 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

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

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINI-
CO DE ULTRASSONOGRAFIA

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE EXAME CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, A SER PRESTADO 
NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT OU ONDE O 
CONSÓRCIO, 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 Complementar na imprensa oficial permanecendo em aberto até o 
dia 07 de junho de 2021, para quaisquer novos interessados, na Sede Admi-
nistrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixo-
to, 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 Saú-
de 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, e-
-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.
br, permanecendo em aberto pelo período de 60 (SSSENTA) dias, ou seja, até 
o dia 07/06/2021, ás 17h00min horas, a contar do primeiro dia útil da publica-
ção para quaisquer novos interessados.

 
Peixoto de Azevedo-MT, 06 de abril 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 

 
19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
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 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
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 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINI-
CO DE ULTRASSONOGRAFIA

1. DO OBJETO
1.1. Fica retificado o CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, A SER 
PRESTADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT OU 
ONDE O CONSÓRCIO INDICAR, conforme abaixo descrito:
Onde lia-se:
2. PREÂMBULO
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE 
DO PEIXOTO/MT, por intermédio da sua PRESIDENTE DA CPL, designado 
pelo ATO NORMATIVO N° Nº 369/2020, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração 
no Edital n° 013/2020 da Licitação Chamada Pública Nº 002/2020, com base 
no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Passará a ler-se:
2. PREÂMBULO
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE 
DO PEIXOTO/MT, por intermédio da sua PRESIDENTE DA CPL, designado 
pelo ATO NORMATIVO N° Nº 385/2020, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração 
no Edital n° 013/2020 da Licitação Chamada Pública Nº 002/2020, com base 
no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Justificamos a reabertura do prazo de credenciamento de serviço espe-
cializado, conforme solicitação efetuada pela CI Nº 220/RBS/CISVP/2021, de 
lavra do Sr. Rafael Souza Barros, Secretário Executivo do CISVP, embasado 
no item 14.7. do Edital nº 013/2020 da Chamada Pública nº 002/2020. 
4. DA RETIFICAÇÃO
4.1. Retifica-se o anexo I, Termo de Referência no Item 3-DESCRIÇÃO DOS 
ITENS, subitem 3.1-TABELA DE PREÇO E SERVIÇO.
Onde lia-se:
3– DESCRIÇÃO DOS ITENS
3.1 – TABELA DE PREÇO E SERVIÇO
LOTE 01

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 

 
19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
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 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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19º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta das empresas: C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ 26.457.348/0001-04, no valor de R$ 4.480,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E 
OITENTA REAIS) e a empresa M.S. DIAGNOSTICA no valor de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E 
OITOCENTOS REAIS) totalizado o valor de R$ 15.280,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA 
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 150 UNIDADES DE 
TESTES COVID IGG/OGM, 20 CAIXAS DE REAGENTE DE D-DIMERO – COBAS H232 E 40 
UNIDADES DE REAGENTE PROTEINA C REATIVA (PCR LATEX) FRASCO C/ 2,5ML, VISANDO 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 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 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2021 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 

 
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Fica retificado o CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA, 
A SER PRESTADO NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT OU ONDE O CONSÓRCIO 
INDICAR, conforme abaixo descrito: 
Onde lia-se: 
2. PREÂMBULO 
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO/MT, por intermédio da 
sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° Nº 369/2020, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração no Edital n° 013/2020 da Licitação Chamada 
Pública Nº 002/2020, com base no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Passará a ler-se: 
2. PREÂMBULO 
2.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO/MT, por intermédio da 
sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° Nº 385/2020, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada alteração no Edital n° 013/2020 da Licitação Chamada 
Pública Nº 002/2020, com base no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. Justificamos a reabertura do prazo de credenciamento de serviço especializado, conforme solicitação efetuada pela CI Nº 
220/RBS/CISVP/2021, de lavra do Sr. Rafael Souza Barros, Secretário Executivo do CISVP, embasado no item 14.7. do Edital 
nº 013/2020 da Chamada Pública nº 002/2020.  
4. DA RETIFICAÇÃO 
4.1. Retifica-se o anexo I, Termo de Referência no Item 3-DESCRIÇÃO DOS ITENS, subitem 3.1-TABELA DE PREÇO E 
SERVIÇO. 
Onde lia-se: 
3– DESCRIÇÃO DOS ITENS 
3.1 – TABELA DE PREÇO E SERVIÇO 
LOTE 01 

ORD COD. PROCEDIMENTO QUANT. 
VALOR 

CREDENCIADO 
VALOR TOTAL 

07 3630 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM 
DOPPLER 

50  R$ 150,00  R$ 7.500,00 

TOTAL     R$ 7.500,00 
Passará a ler-se: 
3– DESCRIÇÃO DOS ITENS 
3.1 – TABELA DE PREÇO E SERVIÇO 
LOTE 01 

ORD COD. PROCEDIMENTO QUANT. 
VALOR 

CREDENCIADO 
VALOR TOTAL 

07 3630 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM 
DOPPLER 

110 R$ 150,00 R$ 16.500,00 

TOTAL    R$ 16.500,00 
5. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA 
5.1. Fica aberto novo prazo para o recebimento da inscrição e a entrega da documentação que ocorrerão a partir do primeiro 
dia útil subsequente à publicação do aviso sobre o Edital Complementar 002/2021 na imprensa oficial, que ocorrerá de 
segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

5. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA
5.1. Fica aberto novo prazo para o recebimento da inscrição e a entrega da do-
cumentação que ocorrerão a partir do primeiro dia útil subsequente à publica-
ção do aviso sobre o Edital Complementar 002/2021 na imprensa oficial, que 
ocorrerá de 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, Bair-
ro Centro, CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo/MT, e-mails: cisvaledopeixo-
to@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br, permanecendo em 
aberto até o dia 07/06/2021, para quaisquer novos interessados. 
6. DA RATIFICAÇÃO
6.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias.

Peixoto de Azevedo MT, 06 de abril de 2021.

Gleiciane Noleto Lopes
Presidente - CPL 

Rafael Souza Barros
Secretário Executivo do CISVP
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DA REPORTAGEM

Titular na partida con-
tra o América-MG, o atacante 
Eduardo Sasha está inserido 
em uma briga por posição no 
Atlético-MG. Pertence a um 
setor com concorrência for-
te e, mesmo tendo sido vice-
-artilheiro do clube no Bra-
sileiro 2020, com 10 gols, não 
se vê como um goleador nato 
na equipe. Para ele, o ponto 
principal é ser um elemento 
de movimentação, que cria 
espaços para surgimento de 
chances de gol.

Contratado no ano pas-
sado, durante a disputa do 
Brasileiro, Sasha virou titular 
absoluto com Sampaoli, até a 
chegada de Eduardo Vargas, 
em novembro. É o seu prin-
cipal concorrente para ser o 
atacante centralizado no es-
quema, agora, de Cuca, além 
de Diego Tardelli. Apesar dos 
10 gols marcados no ano pas-
sado - 9 no Brasileiro, só atrás 
dos 10 de Keno -, Sasha reco-

ATLÉTICO-MG

Eduardo Sasha não se 
vê como “homem-gol”

nhece que nunca foi golea-
dor, e que seu estilo de jogo 
se pauta em construções co-
letivas.

“Minha carreira nunca 
foi de grande quantidade de 
gols. Sempre teve, sim, gols 
durante as temporadas, mas 
nunca foi a principal carac-
terística. Claro que é sempre 
bom fazer gols, ainda mais 
para a gente que joga ali na 
frente. Sou uma pessoa que 
pensa muito no coletivo, dei-
xo o individual um pouco de 
lado. No momento que eu 
posso ajudar com gols, assis-
tências ou até a própria mo-
vimentação, eu vou estar ali 
correndo, dando o meu me-
lhor”, disse.

Conhecido de Cuca da 
época de Santos, em 2018, 
Eduardo Sasha também pode 
ser usado nas pontas de ata-
que, hoje dominadas por Hulk 
e Savarino na direita, Keno e 
Marrony na esquerda. Opções 
não faltam ao técnico alvine-
gro. E a briga promete ser boa.

Abel comanda treino tático
de olho na final da Recopa
DA REPORTAGEM

O elenco do Palmei-
ras realizou na manhã des-
ta terça-feira, na Academia 
de Futebol, o último treino 
visando o jogo de hoje (7) 
contra o Defensa y Justicia, 
às 20h30, na Argentina, pela 
Recopa Sul-Americana.

Após a parte física, o 
técnico Abel Ferreira co-
mandou um trabalho tático, 
no qual separou uma equi-
pe titular. Ele treinou diver-
sas situações de jogo com 
esse time. No fim ainda hou-
ve exercícios de finalizações 
e bolas paradas.

Uma possível escala-
ção para a partida é: We-
verton; Marcos Rocha, Luan, 
Gomez e Viña; Felipe Melo, 
Patrick de Paula (Zé Rafael) 
e Raphael Veiga; Rony, Wes-
ley (Willian) e Luiz Adriano.

Zé Rafael e Wesley, que 
fazem trabalho específico 
para recondicionamento, 
participaram da maior parte 
das atividades com o restan-
te do elenco e devem ficar 
à disposição para o jogo. Já 
Gabriel Veron, que também 
realiza cronograma diferen-
ciado de treinamentos, par-
ticipou de um trabalho téc-
nico, com quem não estava 
na parte tática.

O ADVERSÁRIO
Mesmo que ainda mo-

desto em conquistas, o atual 
vencedor da Copa Sul-Ame-
ricana tem em seu banco 
de reservas um treinador 
que já esteve na mira do 
Verdão: Sebastián Beccace-
ce. O argentino de 40 anos 

tem perfil que agradava aos 
palmeirenses no momento 
em que o clube alviverde foi 
ao mercado para buscar o 
substituto de Vanderlei Lu-
xemburgo, em outubro do 
ano passado.

Na época, Beccacece 
dirigia o Racing e foi con-
sultado pelo Verdão, assim 
como Ariel Holan e Gabriel 
Heinze. O presidente do clu-
be argentino deu entrevista 
admitindo a procura, mas 
afirmou que o treinador se 
negou a deixar o clube na-
quele momento.

No Palmeiras, o discur-
so é de que nunca houve 
procura oficial por nenhum 
destes nomes. Abel Ferrei-
ra, que já era acompanhado 
pelos dirigentes do Verdão, 
acertou contrato válido até 
o fim de 2022 e em pouco 
tempo fez história no clube 
com os títulos da Libertado-
res e da Copa do Brasil.

O Defensa y Justicia 
venceu a Copa Sul-Ameri-
cana da temporada passada 
sob o comando do ex-ata-
cante Hernan Crespo, hoje 
comandante do São Paulo.

Em 2020, a equipe ar-
gentina foi para o torneio 
depois de terminar a fase 
de grupos da Libertadores 
na terceira colocação da 
sua chave (Santos e Delfín 
avançaram às oitavas). Na 
Sul-Americana, passou por 
Sportivo Luqueño (Para-
guai), Vasco, Bahia, Coquim-
bo Unido (Chile) e, na deci-
são, venceu o Lanús por 3 a 
0.

No último sábado, o 
Defensa y Justicia perdeu 

PALMEIRAS. Técnico esboça time titular para o confronto com o Defensa y Justicia, fora de casa

Foto: Lucas uebeL

Gustavo Gómez no treino desta segunda no Palmeiras

Morato foi relacionado e pode estrear pelo Vasco na quarta

Lucas Silva na chegada da delegação gremista em Quito

para o Boca Juniors, na 
Bombonera, em jogo válido 
pela oitava rodada do Cam-
peonato Argentino. 

A equipe está na sexta 
posição do Grupo B, com 11 

pontos. O atacante Walter 
Bou, que já teve passagens 
por Boca Juniors e Vitória, 
é o atual vice-artilheiro do 
torneio, com cinco gols mar-
cados.

Mesmo sem títulos na 
primeira divisão local, o De-
fensa y Justicia tem partici-
pado com frequência das 
competições organizadas 
pela Conmebol nos últimos 

anos. Em 2017, na época 
também dirigido por Becca-
cece, o clube eliminou o São 
Paulo da Copa Sul-America-
na com um empate no Mo-
rumbi.

COPA DO BRASIL

Vasco viaja com Cano, Jabá,
Morato, Castan e Ernando

GRÊMIO

Time tem dúvida no meio-campo 
para decisão na Libertadores
DA REPORTAGEM

O Vasco embarcou de 
ônibus no início da segunda 
para Pedra Dourada, muni-
cípio mineiro que faz divisa 
com Tombos, onde enfrenta 
a Tombense nesta quarta, às 
20h30, pela segunda fase da 
Copa do Brasil. O clube viajou 
com novidades. Regulariza-
dos, os atacantes Léo Jabá e 
Morato foram relacionados e 
podem estrear com a camisa 
vascaínos.

Além deles, o Vasco terá 
a volta de alguns jogadores. 
Outro reforço contratado 
neste ano, Ernando está recu-
perado de uma lesão na coxa 
e viajou. Poupados contra o 
Bangu, no último sábado, o 
lateral Léo Matos, o zagueiro 
Leandro Castan, o meia Mar-
quinhos Gabriel e o atacante 
Germán Cano também estão 
de volta.

Assim como aconteceu 
na primeira fase, contra a 
Caldense, o Vasco optou por 

DA REPORTAGEM

O Vasco embarcou de 
ônibus no início da segunda 
para Pedra Dourada, muni-
cípio mineiro que faz divisa 
com Tombos, onde enfrenta 
a Tombense nesta quarta, às 
20h30, pela segunda fase da 
Copa do Brasil. O clube viajou 
com novidades. Regulariza-
dos, os atacantes Léo Jabá e 
Morato foram relacionados e 
podem estrear com a camisa 
vascaínos.

Além deles, o Vasco terá 
a volta de alguns jogadores. 

viajar de ônibus, por conta 
da logística e dos protocolos 
de saúde. O desembarque 
em solo mineiro está previs-
to para o final da noite de se-
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gunda, por volta das 21h30.
Será a primeira vez que 

Marcelo Cabo terá os cinco 
reforços que se apresenta-
ram à disposição. Além de 

Léo Jabá e Morato, o treina-
dor terá as voltas de Ernando 
e Marquinhos Gabriel. O late-
ral Zeca já vem jogando com 
uma maior regularidade.

Eduardo Sasha em ação pelo Atlético-MG

Foto: Pedro souza

Foto: cesar Greco

Foto: raFaeL ribeiro / Vasco
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reforços que se apresenta-
ram à disposição. Além de 

Léo Jabá e Morato, o treina-
dor terá as voltas de Ernando 
e Marquinhos Gabriel. O late-
ral Zeca já vem jogando com 
uma maior regularidade.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o segun-
do estado que menos va-
cinou contra a Covid-19 no 
país. Dados divulgados pelo 
Consórcio de Veículos de Im-
prensa, que coleta dados das 
secretarias estaduais de cada 
estado, mostra que apenas 
5,8% da população do estado 
foi vacinada com a primeira 
dose. Há uma semana, no dia 
29 de março, o estado era o 
último no ranking de vacina-
ção por percentual. Nessa se-
gunda-feira (6), subiu para a 
penúltima colocação. No dia 
25 de março, o Consórcio re-
gistrou que Mato Grosso era 
o terceiro estado que menos 

Doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 por estado

Foto: Ministério da saúde

vacinou no país. Em número 
absoluto de pessoas imuniza-
das, Mato Grosso está à fren-
te de seis estados. No entan-
to, em relação a quantidade 
de habitantes, o percentual 
está à frente apenas do Acre.

Mato Grosso do Sul é 
o que mais vacinou no país, 
com 12% da população imu-
nizada. Em Mato Grosso, 5,8% 
de vacinados corresponde 
a 204,4 mil pessoas. Desse 
total 60.767 pessoas recebe-
ram a segunda dose. O nú-
mero é considerado baixo 
em comparação a 1,2 milhão 
de habitantes as que fazem 
parte dos grupos prioritários 
estimado pelo Ministério da 
Saúde.

Parceria com Banco Mundial visa
estruturar concessão FICO-FIOL
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Acordo de parceria fe-
chado entre o Ministério da 
Infraestrutura e o Banco Mun-
dial (Bird) vai permitir estrutu-
rar o projeto do corredor fer-
roviário Leste-Oeste, ligando 
Lucas do Rio Verde a Ilhéus/
BA, para futura concessão à 
iniciativa privada.

Pelo documento, os es-
tudos de viabilidade serão 
feitos pelo Banco Mundial e 
vão abranger a Ferrovia de 
Integração do Centro-Oeste 
(FICO) e os trechos 2 e 3 da 
Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste (FIOL), totalizando 1,9 
mil km.

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, e a diretora do Banco 
Mundial para o Brasil, Paloma 
Anós Casero, destacaram a 
importância da parceria para 
o País. “Esse projeto represen-
ta uma transformação. A ideia 
é termos um grande corredor 
ferroviário Leste-Oeste, inte-
grada ao sistema Norte-Sul”, 
disse o ministro. “Esse futuro 
corredor tem muito potencial 
tanto do ponto de vista eco-
nômico como climático”, afir-
mou a diretor do Bird.

O trecho 1 da FIOL, en-
tre Caetité/BA e Ilhéus/BA, vai 
a leilão no próximo dia 8 de 
abril. Já o trecho 2 da ferrovia, 
entre Caetité/BA e Barreiras/
BA, está em obras pela Valec, 
com previsão de conclusão 
em 2022. O trecho 3 da FIOL, 
que vai ligar Barreiras/BA a Fi-
gueirópolis/TO ou Mara Rosa/
GO, ainda precisa de financia-
mento para sair do papel.

Já a FICO, entre Mara 
Rosa/GO e Água Boa, será 
construída pela Vale como 
contrapartida da renovação 
antecipada da Estrada de Fer-
ro Vitória-Minas (EFVM). O pro-

Foto: divulgação

Obras da FICO passarão por Água Boa e Lucas do Rio Verde

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. Bird dará apoio técnico e financiamento para projeto de corredor
ferroviário Leste-Oeste

DA REPORTAGEM

O departamento de 
comunicação da Azul Li-
nhas Aéreas anunciou que 
a empresa voltará a operar 
voos no Aeroporto Regional 
Adolino Bedin de Sorriso no 
mês de julho, com a aerona-
ve Embraer E195-E1 (a jato).

Desde o anúncio fei-
to pela empresa, no dia 8 
de março, da suspensão da 
rota Cuiabá/Sorriso, por 60 
dias, devido ao avanço da 
pandemia, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Claudio Oliveira, vem 
mantendo contato com a 
empresa no sentido de soli-
citar o retorno dos voos.

“Estamos felizes com o 
anunciou do retorno. Esta-
mos aproveitando a suspen-
são temporária para am-
pliar os trabalhos na obra de 

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) informou nesta 
terça-feira (6) que suspen-
deu a realização das provas 
dos concursos para o Censo 
2021. A suspensão vale para 
181.898 vagas de recense-
ador e 22.409 vagas para 
agente censitário municipal 
e supervisor.

A decisão foi tomada 
por conta da aprovação, pelo 
Congresso, do Orçamento 
para este ano, que reduziu a 
apenas R$ 71 milhões o valor 

Azul voltará a operar em julho em Sorriso 

SORRISO

Azul voltará a operar com
o jato Embraer E1 em julho

5,8% DA POPULAÇÃO

MT é o 2º estado que
menos vacinou contra a 
Covid-19

CENSO 2021

IBGE suspende provas de concurso 
para mais de 204 mil vagas

Foto: divulgação

destinado para a realização 
da pesquisa – o valor acorda-
do era de R$ 2 bilhões. 

O texto ainda não foi 
sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

O valor, segundo o ins-
tituto, inviabiliza a realização 
do Censo. Com isso, o IBGE 
decidiu suspender a reali-
zação das provas objetivas 
do concurso, para os cargos 
de agente censitário e re-
censeador, previstas de 18 e 
25 de abril, respectivamen-
te. Novas datas poderão ser 
definidas posteriormente, 
a depender da liberação de 

revitalização da pista, para 
posteriormente operar com 
voos a jato”, explica.

Neste período, somen-
te os voos particulares estão 
sendo realizados normal-
mente. Porém, no período 
noturno, para privilegiar os 
trabalhos na pista durante 
o dia. Na obra de reforço da 
pista, taxiway e pátio de ae-
ronaves do aeroporto, estão 
sendo investidos cerca de 
R$ 8 milhões, provenientes 
de um termo de compro-
misso firmado, ainda em 
2019, entre o Ministério da 
Infraestrutura e a Prefeitura 
de Sorriso e aprovado pela 
Lei Municipal 3.034/2020.

O projeto foi elaborado 
pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuá-
ria (Infraero), que também 
atua na fiscalização da exe-
cução da obra.

recursos.
“O IBGE informa, ainda, 

que avaliará com o Cebras-
pe [organizador do concur-
so] um novo planejamento 
para aplicação das provas, a 
depender de um posiciona-
mento do Ministério da Eco-
nomia acerca do orçamento 
do Censo Demográfico”, diz 
o Instituto em nota.

Os concursos do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) ofere-
cem 204.307 vagas tempo-
rárias para a realização do 
Censo Demográfico 2021, 
com salários de até R$ 2.100 

e oportunidades para prati-
camente todos os municí-
pios do país.

A previsão para contra-
tação era dia 31 de maio no 
caso dos agentes censitá-
rios, e em julho, para os re-
censeadores. 

O trabalho de campo 
do Censo 2021 começaria 
em agosto. 

De agosto até outubro, 
cerca de 213 milhões de ha-
bitantes, em aproximada-
mente 71 milhões de ende-
reços, seriam visitados pelos 
recenseadores nos 5.570 
municípios do país.

jeto do trecho 2 da FICO está 
sendo elaborado, prevendo li-
gação entre Água Boa e Lucas 
do Rio Verde.

SUSTENTABILIDADE

Os termos de referência 
para os estudos de viabilida-
de técnica, econômico-finan-
ceira, ambiental e jurídica 
(EVTEA) estão sendo tratados 
entre a Empresa de Planeja-

mento e Logística (EPL), vincu-
lada ao MInfra, e a Corporação 
Financeira Internacional (IFC), 
braço do Banco Mundial.

O projeto será orientado 
por diretrizes socioambien-

tais de forma a garantir não 
apenas uma boa modelagem 
para a futura concessão, mas 
também para atrair investido-
res que priorizem empreendi-
mentos sustentáveis.
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Entre o medo de morrer e a 
coragem de denunciar

DA REPORTAGEM

O ciclo de violência do-
méstica começa com atitudes 
que configuram baixo risco de 
morte, como discussões, ciú-
mes, proibições aparentemente 
banais, evoluindo para xinga-
mentos, humilhações e atos iso-
lados de agressões físicas. Nes-
ta fase, as vítimas dificilmente 
denunciam ou procuram ajuda, 
por uma série de motivos, mas 
principalmente, porque acredi-
tam que o companheiro pode 
mudar.

O relacionamento da es-
tudante Cali (nome fictício para 
resguardar a identidade da víti-
ma) sempre foi conturbado, com 
muitas discussões, términos e 
reconciliações, ao longo de dois 
anos. Tendo apenas 16 anos, ela 
sofreu a violência de quem não 
aceita o fim, caracterizando o 
sentimento de posse masculino. 
“Ele pegou o celular, jogou no 
chão e quebrou. Depois, come-
çou a me bater e ameaçar, disse 
que se não ficasse com ele não 
ficaria com mais ninguém, que 
ia me matar nem que tivesse 
que se matar depois”.

Essa foi a reação do então 
companheiro quando ela disse 
que iria morar com a mãe, jun-
to com o filho do casal. A mãe 
dela, então, foi conversar com 
ele, momento em que o agres-
sor atirou contra Cali e acertou a 
perna esquerda da vítima. Após 
o fato, ele mandou mensagens 
no celular da vítima, dizendo 
que a amava. Com medo, no 
ato de registro da tentativa de 
homicídio, ela pediu medidas 
protetivas.

A história da jovem faz 
parte de um dos inquéritos ci-
vis analisados detalhadamente 
na dissertação de mestrado da 
escrivã da Polícia Civil de Mato 
Grosso e jornalista, Luciene Oli-
veira, com o tema “O feminicí-
dio no processo da violência é 

evitável? Políticas de proteção 
às mulheres em situação de 
violência”. Foram considerados 
casos registrados na Delegacia 
da Mulher, Criança e Idoso de 
Várzea Grande, nos anos de 2016 
e 2017.

Primeiramente, foram se-
lecionados 17 inquéritos, dos 
quais foram mantidos 13 para 
a análise detalhada. Porém, o 
perfil das vítimas foi traçado 
levando em conta o total ini-
cial. A pesquisa detectou que a 
maioria são mulheres jovens e 
adultas (35% têm entre 36 e 45 
anos e 35% têm 18 a 25 anos), 
com baixa escolaridade (apenas 
seis possuíam essa informação, 
prevalecendo Ensinos Funda-
mental e Médio, incompletos 
ou completos), que moram em 
bairro periféricos.

DEPENDÊNCIA
FINANCEIRA
A maioria define sua ocu-

pação profissional como “do 
lar” (35%), ou seja, mulheres que 
cuidam do trabalho doméstico 
em tempo integral e não remu-
nerado. As estudantes vêm sem 
seguida, com 23%. As que traba-
lham fora estão em empregos 
pouco remunerados: serviços 
gerais (12%), e jornalista, mani-
cure, pensionista, vendedora e 
sem informar (6% cada).

A estudante Mendoza 
(nome fictício para resguardar 
a identidade da vítima) tinha 18 
anos de idade quando começou 
a sofrer ameaças e violência psi-
cológica durante o período de 
um ano que morou com o de-
nunciado, no interior do estado. 
“Ele me impedia de ter contato 
com a família, depois passou a 
me agredir e quando eu dizia 
que ia me separar ele amea-
çava matar meus familiares, e 
comentava com amigos que se 
me visse com outro homem me 
mataria”.

Ele passou a persegui-la, 

Agressão contra a mulher

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . Vítimas dificilmente denunciam ou procuram ajuda, por uma série de motivos
Foto: Christiano antonuCCi

enviando mensagens telefôni-
cas e a vítima declarou tê-lo vis-
to passando de motocicleta em 
todos os lugares que ia. Numa 
dessas ocasiões, Mendoza es-
tava com amigos, na frente da 
casa da mãe, quando percebe-
ram que o ex-convivente estava 
em um terreno baldio do outro 
lado da rua. Em seguida, acha-
ram melhor entrar em casa, 
quando ele fez dois disparos de 
arma de fogo. Ninguém se feriu, 
mas as perseguições continu-
aram. Com medo, ela mudou o 
número de celular e também de 
cidade.

Tanto ela quanto Cali ti-
veram coragem para denun-
ciar e buscar o fim do ciclo de 

violência, reconhecendo o risco 
que corriam. Infelizmente, elas 
fazem parte de uma minoria. 
Entre as atitudes tomadas, 52% 
não fizeram nada e apenas 
10,03% procuraram a Delegacia 
da Mulher. Entre as demais, 8% 
disseram que foram até uma 
delegacia comum; 5,5% aciona-
ram o Disque 190; e 15% procura-
ram ajuda na família. Os dados 
são da pesquisa vitimização do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, de 2019.

ESCALADA DA
VIOLÊNCIA
A residência foi o local do 

fato mais preponderante (76%) 
identificado na dissertação, com 

13 casos, e a via pública teve me-
nor incidência (24%), presente 
em quatro inquéritos. É impor-
tante ressaltar que 12 mulheres 
(71%) se sentiram ameaçadas 
de morte e pediram medidas 
protetivas; outras cinco (29%) 
entenderam não ser necessário 
e recusaram as garantias pre-
vistas na Lei Maria da Penha 
(11.340/2006).

Essa relutância, por medo 
ou pela idealização do amor, 
leva as mulheres ao grau de alto 
risco do ciclo de violência. Con-
forme a linha de entendimen-
to adotada na dissertação, é a 
chamada escalada da violência, 
“que segue o rito do menor grau 
ao maior nível, decorrente do 

desequilíbrio masculino que se 
intensifica com o tempo na re-
lação”. Os vínculos afetivos das 
mulheres analisadas com os 
agressores são todos acima de 
um ano, chegando a 10, 20 e 26 
anos de relacionamentos. O lon-
go tempo de convivência torna 
o processo mais difícil, princi-
palmente, quando há filhos nas-
cidos da união conjugal. Quase 
todas as vítimas dos inquéritos 
analisados têm filhos menores 
de idade, exigindo delas cuida-
dos dobrados na alimentação, 
higiene e educação, assumindo 
o papel de provedoras do lar. 
Várias mulheres deixaram claro 
nos depoimentos os complica-
dores financeiros e assistenciais.
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