
17 de abril de 2021 - Ano II - Edição 522 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 22
Sábado

MAURO DISPARA
CONTRA JOSÉ:
MEDEIROS:
SÓ FALA “M.”

APRESENTANDO
PRODUTIVIDADE
MÉDIA DE 55
SACAS/HECTARE

SUBIU O TOM SOJA EM CANARANA

Página -3

SEC. OBRAS
PROMOVE A
MANUTENÇÃO
DA MT-160

N.M.VERDE

Página -7

ENTREVISTA:
DIRETO DO
BRASIL PARA
A EUROPA

PINGUE-PONGUE

Página -8 Página - 4

NORTÃO

Consulta
pública do
BRT: prazo
ampliado
A Sinfra ampliou em mais 12 
dias o período de consulta 
pública para apresentação de 
estudos e modelagens técnica 
e econômico-financeira que 
subsidiaram a escolha pela 
implantação do Ônibus de 
Trânsito Rápido (BRT), movido 
à eletricidade, em Cuiabá e 
Várzea Grande.               Página  -3

Divulgação

Divulgação

SORRISO

Acolhimento
de idosos
em situação
de rua em
discussão

O atendimento à pessoa 
idosa em situação de vulnera-
bilidade foi um dos assuntos 
abordados pela comissão de 
assistência social criada durante 
reunião nesta semana. A pasta 
oferece serviço especializado 
no Centro de Convivência da 
Terceira Idade (CCI) e também 
mantém hoje 12 idosos em situ-
ação de vulnerabilidade na Casa 
do Oleiro.      Página - 7

Obras de construção de ponte e
pavimentação avançam na MT-423
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística avança com obras rodoviárias, de 
construção de ponte de concreto e pavimentação na MT-423, que abrangem os municípios 
de Marcelândia, União do Sul e Cláudia, no Nortão. Ao todo, estão sendo investidos R$ 30 
milhões em obras neste trecho da rodovia.                                                                        Página -7

EM 15 DIAS

A Caixa Econômica Federal vai antecipar os saques do auxílio emergencial em pelo menos 
duas semanas – as primeiras retiradas poderão ser feitas ainda este mês, no dia 30 de abril. 
A informação foi dada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, durante a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após reunião de Guimarães com o ministro da 
Cidadania, João Roma.                     Página -4

assessoria

Caixa antecipa calendário de saques



É impressionante observar como pessoas 
instruídas, supostamente bem informadas, 
deixam-se engambelar com facilidade pela 
propaganda mentirosa

  

É impressionante observar como pessoas ins-
truídas, supostamente bem informadas, deixam-se 
engambelar com facilidade pela propaganda men-
tirosa, veiculada de forma sutil, mas avassaladora 
em redes sociais.

Não apenas essas pessoas são convencidas da 
veracidade de teses e números absurdos, como são 
voluntariamente convertidas em agentes multipli-
cadores dessas mesmas mentiras, que nada têm de 
inocente, pois cumprem o propósito deliberado de 
confundir a opinião pública, infl uenciando as deci-
sões dos cidadãos sobre os graves problemas nacio-
nais e as alternativas para superá-los.

Pessoas de boa formação e boa índole sucum-
bem à estratégia totalitária. Renunciam ao pensa-
mento independente e crítico. Tornam-se robôs re-
produtores de fake news e infâmias.

Vejo isso ocorrer no ambiente profi ssional, fami-
liar e comunitário. Vejo mulheres repetindo ofensas 
machistas contra outras mulheres, negros com-
partilhando vídeos supremacistas, assalariados e 
pequenos empresários apoiando propostas econô-
micas formuladas para proteger os muito ricos e até 
cristãos aplaudindo discursos de ódio e de apologia 
a torturadores. É tão surreal como se as árvores ele-
gessem como representante a motosserra e os ani-
mais decidissem num plebiscito pela ampliação do 
matadouro.

Uma das bobagens mais estapafúrdias que cir-
cula intensamente diz respeito a uma suposta ajuda 
do governo federal a estados e municípios, em ra-
zão da emergência de saúde pública, e que alcan-
çaria centenas de bilhões de reais. Quem acredita e 
divulga essa lenda afi rma que todo ou grande parte 
desse dinheiro foi desviado e que por isso faltam lei-
tos de UTIs e medicamentos. Nos últimos dias, li e 
ouvi isso em diversos locais, sempre com fantasias 
carregadas, culpando governadores e prefeitos.

Conhecer a verdade dos números é muito, mui-
to simples. Para obter a real informação do governo 
federal, basta acessar a página na internet do Te-
souro Nacional (www.gov.br/tesouronacional), onde 
estão registrados todos os repasses efetuados, com 
datas, valores, motivos e fi nalidades. Quem tiver a 
curiosidade de consultá-la, perceberá que não exis-
te ajuda nenhuma.

O que existe são transferências constitucionais e 
legais, quase todas vigentes desde 1988, e que todo 
governo federal é obrigado a fazer, sob pena de cri-
me de responsabilidade. Na sua maior parte, são 

recursos que pertencem aos próprios estados e mu-
nicípios, dos quais a União é apenas arrecadadora e 
repassadora, a exemplo do FPE e do FPM. Apresentar 
tais transferências como “ajuda federal” é uma misti-
fi cação grosseira, que não engana o mais desatento 
dos alunos da 5ª série do ensino fundamental.

Seria como se a editora que arrecada o produ-
to das vendas de livros, na hora de pagar os direitos 
autorais devidos aos escritores, dissesse que estava 
“lhes dando uma ajuda”. Outros repasses, com volu-
me fi nanceiro bem menos expressivo, são as emen-
das parlamentares, individuais e de bancada, e as 
transferências discricionárias, relacionadas a convê-
nios celebrados com órgãos federais para programas 
específi cos.

Na realidade, as únicas transferências decorren-
tes da pandemia foram as previstas pela Lei Com-
plementar 173, com validade apenas em 2020, e cujo 
montante global foi de R$ 60 bilhões (37 para esta-
dos e 23 para municípios - art. 5º). E a autoria da pro-
posta não foi do Poder Executivo, mas do Legislativo.

Quanto à utilização desses recursos pelos esta-
dos e municípios, a maioria se encontra bem detalha-
da nos respectivos portais de transparência, como, 
por exemplo, o de MT (transparência.mt.gov.br). Lá 
se encontram informações sobre todos os valores 
aplicados no combate à pandemia, podendo ser pes-
quisados por programa de governo, data, valor, órgão 
contratante, nome do contratado e respectivo CPF/
CNPJ etc.

A lei obriga o poder público a dar transparência 
à contabilidade pública, mas muitos cidadãos não 
sabem que o acesso a esses dados é gratuito, rápi-
do e disponível 24 horas todos os dias. Consultando 
os portais federal e de MT, encontra-se o mesmo 
valor transferido ao estado por determinação da 
LC 173: R$ 1.563.370.330,03, dos quais somente R$ 
146.770.391,37 diretamente vinculados ao enfrenta-
mento da pandemia.

Ademais, MT recebeu em 2020 cerca de R$ 160 
milhões por conta da Lei 14.041 (compensação de 
perdas do FPE). O valor total é mais de dez vezes me-
nor do que o que tem sido divulgado e, ainda assim, 
é condicionado à observância de diversas restrições 
para a gestão fi scal de MT (art. 8º da LC 173). Consulta 
semelhante pode ser facilmente feita para qualquer 
outro estado ou município. A quem interessa a men-
tira e a confusão?

 

LUIZ HENRIQUE LIMA É AUDITOR 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO DO TCE-MT

Ajuda da União no combate à 
pandemia?

Para interagir com o mundo
Não estou dizendo que essa relação 

é, necessariamente, uma “regra”, mas 
as coisas caminham, em boa parte dos 
casos, de mãos dadas.

Com toda a facilidade que se tem 
hoje em dia não existe a “desculpa” da 

falta de tempo ou de acesso para 
estar desinformado. Quem quer, 
consegue, mesmo com poucos 
minutos fi car por dentro do que 
acontece de mais importante. O 
resto é desculpa.

Tudo é questão de hábito, e 
a partir do momento em que você co-
meça a se informar com frequência 
tende a se interessar cada vez mais em 
se manter antenado com o que está 
acontecendo à nossa volta. É algo tão 
importante quanto prazeroso, e depois 
que você acostuma não vai mais querer 
se distanciar das notícias.

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!

Já vi pessoas bem qualifi cadas perdendo excelentes oportuni-
dades profi ssionais por conta da desinformação. Não deixe que 
isso aconteça com você. Se informe, converse, interaja, e logo vai 
perceber como sua forma de ver e lidar com o mundo vai mudar 
para melhor!CLIC 

FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre as 
melhores maneiras de se manter in-
formado. Nesse assunto, inclusive, vale 
um alerta: a informação é praticamen-
te uma exigência do mundo moderno. 
Sim, estou falando sério. Como ter aces-
so aos fatos que nos cercam é 
extremamente simples, estar 
desinformado pode fazer 
com que fi que “perdido” até 
mesmo em uma roda de ami-
gos.

Os problemas, porém, não 
param por aí: a valorização do profi s-
sional bem informado é cada vez mais 
comum no meio corporativo e muitas 
empresas, inclusive, incluem questões 
envolvendo atualidade em suas avalia-
ções para candidatos.

Você pode estar se perguntando 
qual a lógica disso, não é mesmo? A res-
posta é simples: pessoas interessadas 
em crescer estão, normalmente, bem 
informadas. Em outras palavras, con-
tratando alguém que se preocupe em 
estar atualizado com o que acontece 
nesse mundão afora aumenta minhas 
chances de estar trazendo para dentro 
da empresa alguém com um perfi l ativo 
e interessado, o que é extremamente 
positivo.

LUIZ HENRIQUE LIMA

Criado em 1937 por Getúlio Vargas, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) exer-
ce desde então um papel central na preservação e no 
reconhecimento dos bens culturais do país. Ou melhor, 
exercia. Condenado à inoperância no governo de Jair 
Bolsonaro, o órgão vive sua maior paralisia em 65 anos.

De 1955 a 2018, o conselho consultivo do Iphan, 
a instância máxima para tombamentos e registros de 
bens materiais e imateriais, se reuniu mais de três ve-
zes ao ano, em média. Desde 2019, porém, foram reali-
zados apenas dois encontros, com um intervalo de um 
ano e oito meses entre eles.

Tamanho hiato não havia sido registrado nem no 
governo de Fernando Collor, que chegou a extinguir 
o conselho, paralisando suas atividades por um ano e 
quatro meses, ou mesmo durante os anos do regime 
militar.

Composto por membros do governo, de enti-
dades privadas e da sociedade civil, o conselho, além 
de ter a palavra fi nal em todos os processos de tom-
bamento e registro, também encaminha estudos de 
campo essenciais. Sem as reuniões, as iniciativas se 
encontram paradas, deixando bens culturais sem a de-
vida proteção.

Para piorar, nem mesmo a realização dos encon-
tros garante algum avanço dos trabalhos. No último 
deles, em março, em meio a homenagens ao Dia da 
Mulher e digressões pitorescas sobre o termo cultura, 
não se deliberou sobre o destino de um único bem se-
quer.

Além da inatividade de seu conselho, o Iphan con-
vive ainda com o loteamento de cargos nas superin-
tendências e postos de direção. A presidente do órgão, 
Larissa Rodrigues, chegou a ter sua nomeação suspen-
sa pela Justiça no ano passado, em razão de ausência 
de formação ou experiência profi ssional compatíveis 
com o cargo. Já a diretoria de patrimônio imaterial é 
ocupada por um pastor evangélico.

Longe de representar um episódio isolado, o oca-
so do Iphan inscreve-se num quadro geral de ataques 
governamentais ao setor cultural, que vêm minando 
também instituições tão díspares como a Agência Na-
cional do Cinema, a Cinemateca, as fundações Palma-
res e Ruy Barbosa e a Funarte —para nada dizer da pró-
pria Secretaria Especial de Cultura.

Já é deplorável o aparelhamento ideológico que 
o bolsonarismo busca promover no setor. Ainda mais 
grave é manter paralisado um serviço público insubs-
tituível.

Editorial

Paralisia histórica

R$ 1,7 MILHÃO
A MENOS
Representante de Mato Grosso na Série A 

do Brasileirão, o Cuiabá teve um péssimo re-
sultado pela Copa do Brasil na quinta (15). O 
time foi eliminado da pelo modesto Quatro 
de Julho, do Piauí, que está na Série D. O jogo 
terminou empatado em 0 a 0 no tempo nor-
mal. Na disputa de pênaltis, o time piauiense 
acabou vencendo por 5 a 4. Com o resultado, 
o time de Mato Grosso vai deixar de receber 
R$ 1,7 milhão, dinheiro que seria muito bem-
-vindo neste momento em que o Cuiabá está 
na elite do futebol nacional e precisa ter caixa 
para encarar os adversários.

DIÁRIO EXPANDE

O nome deste veículo impresso já sugere, 
porém, não custa nada lembrar – e é funda-
mental divulgar – que somos cada vez mais de 
Mato Grosso! Desde esta segunda-feira (12), o 
Diário do Estado MT agora circula não somen-
te no Nortão, na região de Sinop, no Médio 
Norte, entre Sorriso e Nova Mutum, e Baixada 
Cuiabana, incluindo o Sul. Somos agora um 
jornal que chega ao Extremo Norte. Isso mes-
mo! Você de Alta Floresta, Nova Monte Verde e 
Paranaíta também receberá o que há de mais 
informativo da sua região e de todo o estado.

RESTRIÇÕES
E PREJUÍZO
Empresários de Cuiabá pediram à Prefeitu-

ra que amplie o horário dos bares e shoppings 
aos fi nais de semana. O pedido ocorre em meio 
à possibilidade de prorrogação do decreto que 
impõe restrições aos estabelecimentos. Segun-
do a associação, apesar da última fl exibilização, 
que aumentou o horário de diversos segmentos, 
alguns ainda estão sofrendo com as restrições. 
Atualmente, Cuiabá segue o decreto nº 8.388, vá-
lido até o dia 25 de abril. Nele fi cou decretado que 
todos os estabelecimentos que estavam com as 
atividades suspensas podem abrir as portas, das 
5h às 20h, seguindo um escalonamento de horá-
rio e outras medidas de biossegurança.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Além da inatividade de seu conselho, o Iphan 
convive ainda com o loteamento de cargos nas 
superintendências e postos de direção“ “ A professora Filomena Maria Alcântara Silva, 68 anos, morreu por causa 

da Covid-19, quarta (14), em Cuiabá, um dia após perder o marido para a 
mesma doença. Vicente das Graças Silva, 72, morreu na terça (13). O casal 
deixa quatro fi lhos, nove netos e um bisneto. A educadora era moradora de 
Cáceres, mas estava internada no Hospital São Benedito, na capital. Ela foi 
professora e diretora da Escola Leopoldo Ambrósio Filho, professora e dire-
tora da Escola Demétrio Costa Pereira, assessora Pedagógica do estado e 
vereadora de Cáceres no mandato de 2001 a 2004.
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consulta pública de estudo do BRt 
tem prazo ampliado em mais 12 dias

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) ampliou em mais 12 
dias o período de consulta 
pública para apresentação 
de estudos e modelagens 
técnica e econômico-finan-
ceira que subsidiaram a es-
colha pela implantação do 
Ônibus de Trânsito Rápido 
(BRT), movido à eletricidade, 
em Cuiabá e Várzea Grande.

O prazo, que terminaria 
nesta sexta (16), se encerrará 
somente no dia 28, para dar 
mais tempo para que os in-
teressados possam analisar 
e avaliar todos os estudos e 
documentos que levaram à 
conclusão de maior viabilida-
de do BRT como solução de 
mobilidade urbana na região 
metropolitana da capital.

Os estudos foram ela-
borados pelo governo de 
Mato Grosso e pelo grupo de 
trabalho criado em conjunto 
com a Secretaria Nacional de 
Mobilidade Urbana e a Caixa 
Econômica Federal. Os do-
cumentos podem ser aces-
sados no portal da Sinfra e 
também estão disponíveis 
para download.

Além disso, os interessa-
dos também podem formular 
questionamentos com even-
tuais dúvidas a respeito dos 

estudos apresentados, bem 
como dar suas contribuições 
através do e-mail consulta-
publica@sinfra.mt.gov.br.

BRT X VLT
De acordo com o gover-

no, os estudos apresentados 
apontam para a solução por 
BRT por menor custo e me-
nor tempo de implantação 
quando comparado a outros 
modais. Os investimentos es-
timados são da ordem de R$ 
460 milhões, com a aquisição 
da frota de ônibus elétrico. 
As obras devem durar até 24 
meses.

Para a implantação do 
BRT, o governo do estado se 
responsabilizará pela realiza-
ção das seguintes obras de 
infraestrutura: corredor se-
gregado, paradas, estações 
e terminais, tratamento das 
calçadas, Parque Linear da 
Av. Rubens de Mendonça, 
Centro de Controle Opera-
cional, Garagem Operacional 
do BRT com subestação de 
recarga elétrica dos ônibus, 
sistema de monitoramento 
e segurança da frota e usuá-
rios, sistema de comunicação 
com os usuários e também 
pela aquisição dos ônibus 
movidos à eletricidade.

Segundo a Sinfra, os es-
tudos apontam também que 
o BRT terá uma tarifa mais 

VIABILIDADE. Prazo termina dia 28 para dar mais tempo à população analisar e avaliar estudos e 
documentos

Foto: Divulgação

Prazo dará mais tempo à população analisar e avaliar estudos e documentos

indicação garante que toda mulher, usuária do SUS, tenha 
exames gratuitos para detectar doença

Na segunda (19), segue o debate sobre a alíquota para
aposentados e pensionistas

Mendes perdeu a paciência com deputado

Foto: Divulgação

Foto: Michel alviM

Foto: olhar Direto

DA REPORTAGEM

A trombofilia é uma do-
ença hereditária ou pode ser 
adquirida em decorrência 
de outras condições clinicas, 
até mesmo pelo uso de an-
ticoncepcionais. Trata-se de 
uma predisposição para de-
senvolver trombose, age na 
produção de anticoagulantes 
naturais do organismo, favo-
recendo assim a formação de 
coágulos.

O deputado estadual 
Dilmar Dal Bosco, sensibili-
zado com o assunto, apre-
sentou uma indicação ao go-
vernador Mauro Mendes e ao 
secretário estadual de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, solici-
tando a necessidade de ga-
rantir a toda mulher, usuária 
da rede pública de saúde do 
estado de Mato Grosso, o di-
reito de realizar gratuitamen-
te os exames genéticos que 

DA REPORTAGEM

Pessoas com doen-
ças raras serão isentas da 
contribuição da alíquota da 
Previdência. Esse foi o enca-
minhamento feito durante 
mais uma rodada de discus-
sões sobre a nova proposta 
para aposentados e pensio-
nistas, que foram duramente 
penalizados com a cobrança 
de 14% de alíquota previden-
ciária que entrou em vigor 
no início do ano, como parte 
da reforma da Previdência.

A informação foi dada 
pelo presidente da Comis-
são Especial da Previdência, 
criada para acompanhar 
a elaboração de uma pro-
posta que seja justa à cate-
goria, primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 

detectam a trombofilia e seu 
respectivo tratamento.

“A saúde é um direito 
de todos e é dever do Esta-
do, garantido mediante polí-
ticas sociais e econômicas e 
que visem à redução do ris-
co de doença e de agravos. 
Nós, como representantes do 
povo neste Parlamento, aco-
lhemos com grande empe-
nho esta reivindicação, devi-
do à importância e relevância 
que o assunto impõe, e tenho 
certeza de que essa medida 
contribuirá com melhores 
condições de vida para toda a 
população mato-grossense”, 
disse Dilmar. Dilmar explicou 
que a solicitação é da ideali-
zadora do Projeto Hope, Aline 
Priscila Ferreira Carvalho, e 
Juliana Centena, e explicou 
que o acompanhamento mé-
dico adequado, a realização 
do tratamento, juntamente 
dos exames complementa-

deputado Eduardo Botelho 
(DEM), após reunião no Palá-
cio Paiaguás.

“Conseguimos fechar a 
questão sobre os portadores 
de doenças raras, que já vai 
ser encaminhado [projeto] 
para o Conselho da Previdên-
cia. A questão das alíquotas 
ainda há divergências em 
relação aos números. Então, 
vamos ter que fazer algumas 
simulações novamente. Mar-
camos reunião para a tarde 
na segunda-feira (19), para 
alinharmos isso, verificar es-
sas diferenças porque têm 
algumas coisas que os depu-
tados não estão concordan-
do. Vamos fechar isso na se-
gunda-feira para encerrar o 
projeto e o encaminhar para 
a aprovação na Assembleia”, 
explicou Botelho. Desde que 

INDICAÇÃO DA ASSEMBLEIA

Trombofilia poderá ser
custeada pela rede SUS

COMISSÃO AVANÇA

Pessoas com doenças raras
serão isentas de contribuição

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) subiu o tom 
e não economizou críticas 
ao deputado federal José 
Medeiros (Podemos) que re-
centemente atacou a gestão 
estadual por conta da polê-
mica envolvendo o atraso da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) em li-
berar a vacina russa Sputnik 
V para ser utilizada no Brasil. 
Mato Grosso comprou 1,32 
milhão de doses para a po-
pulação. 

Nas redes sociais, o 
parlamentar citou exemplo 
usando o presidente Jair Bol-
sonaro. Ele disse que “antes 
reclamam que o Bolsonaro 
falava sobre a cloroquina, 
que ele não seguia a ciên-
cia, agora que o Governo 
Federal está trabalhando de 
acordo com a ciência, recla-
mam também. Vá trabalhar, 
governador”, disse Medeiros 
em vídeo crítico ao trabalho 
de Mendes e de outros go-
vernadores que compraram 
a vacina, mesmo sem a libe-
ração. Em entrevista nesta 
sexta (16) à Rádio Jovem Pan, 
o governador disse que o 
parlamentar só fala “merda”, 
publica fake news e disse 

que o dinheiro que veio para 
Mato Grosso foi apenas os R$ 
5 bilhões, fora o auxílio emer-
gencial que todo estado e 
município recebeu. Mauro 
ainda desafia o deputado a 
renunciar ao mandato caso 
seja provado o contrário.

“Esses caras mentem 
descaradamente e continu-
am mentindo. Tem uma car-
ta que Mato Grosso divulgou 
e diz que nós recebemos R$ 
5 bilhões. E esse senhor, de-
putado José Medeiros, men-
te descaradamente. Não re-
cebemos nada além do que 
já estava programado. Houve 
um auxílio emergencial sim, 
mas o governo de MT rece-
beu R$ 5 bilhões e eu desa-
fio os deputados que falam 
merda que prove ou renun-
cie ao mandato. Se eles não 
provarem, que renuncie ao 
mandato. Tem muito político 
que faz um desserviço para a 
população”, disse Mendes.

Em tom exaltado e com 
um pouco de acidez no co-
mentário, o governador disse 
que se Anvisa liberar a vaci-
na, Mato Grosso vai comprar, 
mas não é politicagem. Só 
que existe um grupo, deno-
minado “bestas do Apocalip-
se” que só torce contra e faz 
fake news.

BESTAS DO APOCALIPSE

Governador sobe
o tom e dispara
contra Medeiros:
só fala “m....”

acessível quando comparado 
ao sistema VLT. Ou seja, men-
salmente o VLT demandaria 
um custo adicional que po-
deria vir a ser custeado pelos 
usuários por meio da tarifa 
ou por meio do aumento dos 

subsídios públicos. Além dis-
so, ainda segundo os estudos, 
o BRT proporcionará maior 
flexibilidade de operação 
junto aos ônibus do sistema 
alimentador dos municípios, 
permitindo reduzir o número 

foi aprovada a alíquota de 
14% de contribuição da Pre-
vidência, Botelho travou a 
luta em defesa dos aposen-
tados e pensionistas para 
amenizar o sofrimento, pois 
a maioria depende da ren-

da para manter tratamento 
de saúde, inclusive, com a 
compra de remédios. Diante 
disso, diversas reuniões vêm 
sendo realizadas para forma-
tar uma proposta que seja 
justa à categoria.

de integrações para os usu-
ários quando comparado à 
modelagem da rede com o 
sistema VLT, dada a possibi-
lidade de uso compartilhado 
no corredor segregado. Ou-
tra questão é a possibilidade 

de extensão dos corredores 
estruturais de transporte co-
letivo para bairros populo-
sos e mais distantes da área 
central a um custo menor do 
que a solução ferroviária com 
o VLT.

res para avaliação, propiciam 
a essas mulheres a realização 
do sonho da maternidade.

Sinop já tem aprovada a 
Lei 2.893, de 25 de agosto de 

2020, que dispõe sobre o di-
reito de toda mulher à inves-
tigação, ao exame genético 
que detecta a trombofilia e 
tratamento.
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Caixa antecipa em 15 dias calendário 
de saques do auxílio emergencial
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A Caixa Econômica Fe-
deral vai antecipar os saques 
do auxílio emergencial em 
pelo menos duas semanas – 
as primeiras retiradas pode-
rão ser feitas ainda este mês, 
no dia 30 de abril. A informa-
ção foi dada pelo presidente 
do banco, Pedro Guimarães, 
durante a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro, 
transmitida pelas redes so-
ciais na noite de quinta (15). 
A decisão foi tomada após 
reunião de Guimarães com o 
ministro da Cidadania, João 
Roma.

“Já neste mês, dia 30 de 
abril, a gente começa a rea-
lizar também o pagamento, 
permitir o saque nas lotéricas 
e nos ATMs [caixas automá-
ticos]. Antecipamos ao redor 
de 15 dias porque nós per-
cebemos que conseguimos 
realizar o pagamento com 
segurança, seja do ponto de 
vista do Caixa TEM operacio-
nal como do ponto de vista 
da minimização das filas”, 
disse Guimarães.

A primeira parcela do 
auxílio, que começou a ser 
paga no dia 6 de abril, para 
nascidos em janeiro, vem 
sendo depositada nas contas 
poupança digitais e pode ser 
movimentada pelo aplicati-
vo Caixa TEM. Antes do novo 
calendário, a possibilidade de 
saque e transferências da pri-
meira parcela estava prevista 
para começar somente em 

meados de maio. A atualiza-
ção do calendário já está dis-
ponível no site do programa.

Ao comentar o paga-
mento do benefício, o pre-
sidente Jair Bolsonaro reco-
nheceu que o valor da nova 
rodada do auxílio, com mé-
dia de R$ 250 por família, é 
pequeno. Segundo ele, é o 
que foi possível garantir para 
não piorar o endividamento 
do país. O presidente tam-
bém voltou a criticar os go-
vernadores pela adoção de 
medidas de restrição de cir-
culação para conter o avanço 
da pandemia e pediu que as 
pessoas cobrem deles uma 
complementação do auxílio.

“Sabemos que o auxí-
lio emergencial é um valor 
pequeno, mas é o que pode-
mos conceder no momento. 
Quem tirou seu emprego, 
antes que você reclame de 
mim, foi o seu governador, 
fechando tudo, te obrigando 
a ficar em casa, destruindo 
milhões de empregos pelo 
Brasil. Então, quem achar 
que é pouco, eu acho que é 
pouco, faz uma pressão aí em 
cima do seu governador, já 
que ele fechou tudo e fez sal-
do de caixa no ano passado. 
Ele pode complementar esse 
auxílio emergencial para vo-
cês”, afirmou. Ao todo, 45,6 
milhões de brasileiros serão 
beneficiados pela nova ro-
dada do auxílio emergencial. 
O auxílio será pago apenas a 
quem recebia o benefício em 
dezembro de 2020. Também 
é necessário cumprir outros 

Foto: Divulgação

Relação de troca é a pior desde fevereiro de 2000

30 DE ABRIL. Anúncio foi feito pelo presidente do banco durante live presidencial

requisitos para ter direito à 
nova rodada (acesse abaixo 
link do guia de perguntas e 
respostas).

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamento 
ocorre de forma distinta. Os 
inscritos podem sacar direta-

DA REPORTAGEM
Canal Rural

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) realiza 
continuamente serviços de 
engenharia para manter as 
rodovias federais em boas 
condições de trafegabilidade. 
As obras ações de manuten-
ção garantem mais confor-
to e segurança aos usuários, 
além de diminuir o tempo 
das viagens. Em Mato Gros-
so, as equipes da Autarquia 
executam os serviços de con-
servação e de manutenção 
do pavimento de todas as ro-
dovias federais que cortam o 
estado, além de trabalhar na 
melhoria da sinalização verti-
cal e na roçada da vegetação 
nas margens da pista.

Esses serviços são de 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Desen-
volvimento, Indústria, Comér-
cio e Turismo de Água Boa, 
em parceria com a Escola 
Estadual Jaraguá, construiu 
o primeiro viveiro de mudas 
do capiaçu no assentamento 
Projeto de Assentamento Ja-
raguá.

O viveiro foi construí-
do na própria escola e tem o 
objetivo de fornecer mudas 
para multiplicação nas pro-
priedades dos pequenos pro-
dutores, tendo em vista que 
a silagem do capiaçu é reco-
mendada para a alimentação 
de pecuária de leite ou corte.

DA REPORTAGEM

Com o término da co-
lheita da soja e o plantio do 
milho e do gergelim concluí-
dos, o secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Cana-
rana, Cleyton Dias, anunciou 
o levantamento de área plan-
tada no município com as 
três principais culturas.

Na cultura da soja fo-
ram plantados 275 mil hec-
tares com a oleaginosa, com 
produtividade média de 55 
sacas por hectare, gerando 
uma produção de 907 mil 
toneladas do grão. “A safra 
iniciou com alguns gargalos, 
com falta de chuva no início 
do plantio e replantio em 
algumas áreas. Na colheita 
tivemos excesso de chuva e 
desconto por conta da umi-
dade. Mesmo assim foi uma 
safra recorde”, disse Dias.

Com os preços da soja e 
do milho em patamares nun-
ca alcançados, o produtor 
decidiu aumentar a área de 
milho e diminuir de gergelim 
na safrinha. Foram semeados 

1,2 mil hectares de milho na 
primeira safra e 130 mil hec-
tares na segunda safra, um 
aumento de 26% em relação 
ao ciclo anterior, quando fo-
ram plantados 96 mil hecta-
res com milho em Canarana. 
Com isso, a área destinada 
para gergelim diminuiu de 
85 para 55 mil hectares, uma 
queda de 46%.

Dados do Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) apon-
tam que a produtividade 
de milho na região Médio e 
Norte Araguaia deve ficar em 
97,65 sacas por hectare nesta 
safra. 

Se as chuvas vierem e 
esse número se concretizar, 
Canarana deve produzir 768 
mil toneladas de milho.

A soma da produção de 
soja e milho no município, 
na safra 2020/21, deve alcan-
çar 1,6 milhão de toneladas, 
representando por 2,36% da 
produção estadual estimada 
em 70,6 mi/t, e 0,65% da pro-
dução nacional estimada em 
244,6 mi/t entre soja e milho.

Obras beneficiam usuários e reduzem tempo de viagens

Projeto é parceria da Prefeitura com escola

Canarana demonstra poderio agropecuário

PRODUÇÃO DE GRÃOS

DNIT realiza obras de manutenção 
em rodovias de escoamento em MT

ÁGUA BOA

Construído viveiro de mudas de capiaçu

CANARANA

Soja apresenta
produtividade média 
de 55 sacas por hectare

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“Observamos que há 
uma deficiência enorme de 
pastagem para os animais 
no período da seca, particu-
larmente para a bacia leiteira 
nos assentamentos de nosso 
município, por isso estamos 
buscando alternativas para 
ajudar os produtores a evitar 
a diminuição da produção do 
leite”, pontuou a secretária 
de Desenvolvimento Thiene 
Costa.

Para o secretário Adjun-
to de Agricultura Familiar, 
Otacilio de Souza Barboza, o 
pequeno produtor passa por 
dificuldades pela falta de ali-
mentação para seus animais, 
sobretudo no período seco 

mente o dinheiro nos dez úl-
timos dias úteis de cada mês, 
com base no dígito final do 
Número de Inscrição Social 

extrema importância para as 
rodovias de Mato Grosso, pois 
elas recebem o tráfego pesa-
do de caminhões caracterís-
tico do estado, maior produ-
tor de grãos do Brasil e que 
utiliza basicamente o modal 
rodoviário para escoar a pro-
dução até os portos visando 
a exportação para o mercado 
internacional.

Em um dos trechos da 
BR-364/MT, por exemplo, pró-
ximo a Diamantino, o DNIT 
executou remendo profundo 
no pavimento, colocando pe-
dras rachão, para assegurar a 
durabilidade do pavimento. 
Também foram executados 
os serviços de limpeza das 
margens que melhoram a vi-
sualização das placas de sina-
lização, dando mais seguran-
ça aos condutores.

Dentro do estado, o 

DNIT é responsável pela ma-
nutenção de 4,2 mil km de 
patrimônio público de malha 
federal (BR-070/MT, BR-158/
MT, BR-163/MT, BR-174/MT, 
BR-242/MT e BR-364/MT). To-

das as rodovias federais que 
cortam o Estado possuem 
contrato de manutenção ati-
vos, com empresas atuando 
corriqueiramente na execu-
ção das obras.

do ano resolvemos apostar 
no capiaçu. “O capiaçu ofere-
ce um volume excelente de 

silagem podendo alcançar 
acima de 250 toneladas por 
hectare/ano”, concluiu.

(NIS). O auxílio emergencial 
somente será pago quando 
o valor for superior ao benefí-
cio do programa social.
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PACOLA & CIA LTDA, CNPJ 10.932.047/0001-80, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Sinop, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para Atividades Veterinárias, 
comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentos para 
animais de estimação, comércio varejista de medicamentos 
veterinários, sito a Av. das Itaubas n°2348, Sinop- MT, não de-
terminado (EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis – (66)99604-
8004.

NORTE VIAS SINALIZACAO VIARIA LTDA, CNPJ: 
40.866.320/0001-43, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para Fabricação 
de letras, letreiros e placas de qualquer material e letreiros lumi-
nosos, localizado na Rua das Comlobinas, número 2100, bairro 
Setor Industrial Norte, município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

ADM DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 02.003.402/0063-78, torna 
público que solicitou à SEMA a Renovação e Alteração da 
Outorga de 2 poços tubulares localizados na Rod. MT-130, 
KM 66, S/N, Distrito de Carazinho, Zona Rural do município 
de Primavera do Leste - MT. Coordenadas (Sirgas2000) – 
PT 01: 15°02’16,5” S / 54°04’57,3” O; PT 02: 15°02’14,9” S / 
54°04’54,5” O.

ADM DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 02.003.402/0071-88, torna 
público que solicitou à SEMA a Renovação e Alteração da Ou-
torga de poço tubular localizado na Av. José Aparecido Ribeiro, 
n° 2.555-S, Bairro Industrial Hilda D. Ribeiro, em Nova Mutum 
- MT. Coordenadas (Sirgas2000) – 13°50’17,9” S / 56°05’02,4”.

ADM DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 02.003.402/0065-30, torna 
público que solicitou à SEMA a Renovação e Alteração da Ou-
torga de poço tubular localizado na Rod. MT-235, KM 55, S/N, 
Zona Rural do município de Nova Mutum - MT. Coordenadas 
(Sirgas2000) – 13°46’33,6” S / 55°42’56,8” O.

KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO 
LTDA, CNPJ n° 97.541.878/0001-76, torna público que soli-
citou à SEMA a Renovação da Outorga de 2 poços tubulares 
localizados na Rua Ari Luiz Brandão, n° 1184, Bairro Industrial 
Nova Prata, em Sorriso - MT. Coordenadas (Sirgas2000) – 
PT 01: 12°34’20,2” S / 55°42’51,2” O; PT 02: 12°34’27,1” S / 
55°42’56,2” O.

JEFFERSON JORGE SALOMÃO , CPF: 178.578.211-87 torna 
público que requereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de Manejo 
Florestal Sustentável da Propriedade denominada FAZENDA 
SALOMÃO 5 , sob o número do CAR MT105844/2018, locali-
zada no município de Juara/MT. Não EIA/RIMA.

CENTRO DA MATA AGRICULTURA, PECUÁRIA E COMERCIO 
LTDA, CNPJ 20.544.304/0001-27, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Li-
cença de Operação para a atividade de Sistemas de Irrigação 
composto por 03 Pivôs (Pivô 09, Pivô 10 e Pivô 12). Localizado 
na Rodovia MT 242, KM 759 – Fazenda Centro da Mata, zona 
rural, município de Nova Ubiratã/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°04’31,31”W 13°04’15,98”S. Não foi de-
terminado o EIA-RIMA.

ALDECIR GRIGOLETTO, CPF: 361.534.511-87, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a renovação de Outorga de Uso dos Recursos Hídri-
cos para atividade de Piscicultura em tanques escavados, com 
captação de água e diluição no Córrego Rosita, Sítio Grigoletto, 
zona rural do município de Cláudia - MT. Coordenada do ponto 
de captação: Lat: 11º30’40,43”S e Long: 54º54’45,32”W; Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

RUMO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ:  37.314.360/0002-59, 
localizada na Av. Engenheiro Jose da Silva Tiago, nº 140 W, 
Sala 01, Água Clara I, Sapezal – MT, torna público que requereu 
junto ao departamento de meio ambiente da Prefeitura Muni-
cipal de Sapezal/MT, a Alteração de Razão Social – Mudança 
de Titularidade da Licença 00344/2020, referente ao Comércio 
Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e 
Corretivos do solo. Não foi determinado estudo de impacto am-
biental. Responsável Técnico pela alteração: Mariana Coriolano 
Dalpasquale Triches, cia.florestalmt@gmail.com.

22º TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo 
seu Presidente, ratifica a contratação direta da empresa: CARMO DISTRI-
BUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 22.684.331/0001-20, no valor de R$ 
24.600,00 (VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS 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 500 AMPOLAS DE NORADREM 2MG/ML 4ML E 300 
AMPOLAS DE ENOXAPARINA DE 40MG, VISANDO SUPRIR AS NECESSI-
DADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de abril de 2021.

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 

007/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021. A Prefeitura Municipal de Confresa/
MT torna pública, para o conhecimento dos interessados, o resultado do pro-
cesso licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2021, 
conforme segue: OBJETO: Pregão Eletrônico de Registro de preços para 
eventual e futura AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF – CENTRAL DE ABASTECIMEN-
TO FARMACÊUTICO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE, JUN-
TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONFRESA/MT. ADJUDI-
CADOS/HOMOLOGADOS:  Empresas: 1. A G KIENEN & CIA LTDA CNPJ: 
82.225.947/0001-65  ENDEREÇO: AV. BRASIL, Nº 98, CENTRO. CIDADE: 
PATO BRANCO-PR CEP: 85.501-071 FONE: (46) 3224-2100 (46) 3224-
2100 EMAIL: licitacao@agkvida.com.br  Vencedora dos itens de nº 105 e 
298 do certame no valor global de R$ 1.605,00 (Um mil, seiscentos e cinco 
reais). 2. CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  CNPJ: 
05.443.348/0001-77 ENDEREÇO: AV. SEGUNDA RADIAL, N363, ST. PEDRO 
LUDOVICO. CIDADE: GOIÂNIA-GO CEP: 74.820-090 FONE: (62) 3241-8277 
(62) 3088-5577 (62) 3814-45008 EMAIL: centermedica.hospitalar@hotmail.
comVencedora dos itens de nº 01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 
44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
99, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 165, 172, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 
222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 262, 264, 
265, 267, 270, 271, 272, 274, 275, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 
288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297 e 299 do certame no valor global de R$ 
556.169,40 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais 
e quarenta centavos). 3. C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI CNPJ: 26.457.348/0001-04 ENDEREÇO: AV. BARAO DO RIO 
BRANCO, BAIRRO JARDIM LUZ, S/N QD 41 LT 11. CIDADE: APARECIDA 
DE GOIÂNIA-GO  CEP: 74.915-025 FONE: (62) 9964-75309 (62) 3983-2238 
(62) 3983-2239 EMAIL: licitacao.cadistribuidora@hotmail.com Vencedora dos 
itens de nº 37, 102, 104, 116, 160, 166, 175, 273, 276, 277, 280 e 293 do 
certame no valor global de R$ 2.948,70 (Dois mil, novecentos e quarenta e 
oito reais e setenta centavos). 4. SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI-
TALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 ENDEREÇO: RUA C – 159, Nº 
674, QD. 297, LT. 20. CIDADE: GOIÂNIA-GO CEP: 74.255-140 FONE: (62) 
3928-8989 (62) 9998-06363 EMAIL: licitacao01@supermedica.com.br Ven-
cedora do item de nº 146 do certame no valor global de R$ 1.800,00 (Um 
mil e oitocentos reais). 5. JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA CNPJ: 03.595.984/0001-99 ENDEREÇO: AVENIDA LAURICIO PEDRO 
RASMUSSEM, Nº 549, BAIRRO VILA SANTA IZABEL, QD. S, LT. 01. CIDA-
DE: GOIÂNIA-GO CEP: 74.633-420 FONE: (62) 3261-5064 (62) 9812-20907 
EMAIL: vendasjrlacerda@outlook.com Vencedora dos itens de nº 41, 59 e 60 
do certame no valor global de R$ 7.113,00 (Sete mil, cento e treze reais). 
6.  MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  CNPJ: 
28.418.133/0001-00 ENDEREÇO: AV. DAS LARANJEIRAS, QD 45, LT 006E, 
BAIRRO PARQUE PRIMAVERA, GALPAO 3. CIDADE: APARECIDA DE GOI-
ÂNIA-GO CEP: 74.913-122 FONE: (62) 3416-8300 (62) 9968-09284 EMAIL: 
licitacao01@medvittadist.com.br Vencedora dos itens de nº 54, 98, 135, 143 
e 167 do certame no valor global de R$ 3.739,00 (Três mil, setecentos e trinta 
e nove reais). 7. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA  
CNPJ: 81.706.251/0001-98 ENDEREÇO: PROF LEONIDAS FERREIRA DA 
COSTA, Nº 847. CIDADE: CURITIBA-PR CEP: 80.220-410 FONE: (41) 3052-
7900 (41) 3052-7905 EMAIL: licitacao2@promefarma.com.br Vencedora dos 
itens de nº 156, 197, 198 e 224 do certame no valor global de R$ 5.520,00 
(Cinco mil, quinhentos e vinte reais). 8. DIMASTER COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA  CNPJ: 02.520.829/0001-40 ENDEREÇO: RO-
DOVIA BR 480, BAIRRO PARQUE CENTRO. CIDADE: BARÃO DE COTEGI-
PE-RS CEP: 99.740-000 FONE: (54) 3523-2600 EMAIL: licitacao@dimaster.
com.br Vencedora dos itens de nº 05, 67, 80, 81, 119, 163, 168, 183, 256 e 259 
do certame no valor global de R$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais). 
9. INOVAMED HOSPITALAR LTDA  CNPJ: 12.889.035/0001-02 ENDEREÇO: 
RUA DR. JOÃO CARUSO, Nº 2115, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL. CI-
DADE: ERECHIM-RS CEP: 99.706-250 FONE: (54) 3522-4273 EMAIL: licita-
cao07@inovamed-rs.com.br Vencedora dos itens de nº 36, 50, 85, 101, 121, 
144, 157, 162, 235, 255, 268 e 294 do certame no valor global de R$ 9.896,00 
(Nove mil, oitocentos e noventa e seis reais). 10. MAXLAB PRODUTOS PARA 
DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA  CNPJ: 04.724.729/0001-61 ENDE-
REÇO: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, Nº 435, BAIRRO FAIÇAL-
VILLE, QD.14 LT.20. CIDADE: GOIÂNIA-GO CEP: 74.350-115 FONE: (62) 
3945-0350 (62) 3251-0351 EMAIL: documentacao@maxlabgo.com.br Vence-
dora dos itens de nº 43 e 164 do certame no valor global de R$ 14.467,18 
(Quatorze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos). 11. 
PRO REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  
CNPJ: 05.159.591/0001-68 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, Nº39, BAIRRO 
MEDEIROS. CIDADE: RIO VERDE-GO CEP: 75.900-036 FONE: (64) 3018-
2571 (64) 3018-2573  EMAIL: proremediosdf@gmail.com Vencedora dos itens 
de nº 47, 110, 169, 170, 171, 173, 184, 218, 225 e 248 do certame no valor 
global de R$ 4.617,80 (Quatro mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta 
centavos). 12. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  CNPJ: 
76.386.283/0001-13 ENDEREÇO: RUA JOSE FRARON, Nº 155, BAIRRO 
FRARON, SALA 01. CIDADE: PATO BRANCO-PR CEP: 85.503-320 FONE: 
(46) 3224-3767 EMAIL: licitacao@dimeva.com.br Vencedora dos itens de nº 
08, 10, 62, 84 e 141 do certame no valor global de R$ 19.717,50 (Dezenove 
mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Registro de Preços 
válido por um período de 12 meses, visto que as empresas atenderam todos 
os requisitos do Edital e seus Anexos. Os itens 257, 258 e 269 foram decla-
rados desertos. E, os itens 29, 31, 134, 145, 174, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 263 e 266 restaram fracassados. Confresa-MT, 16 de abril de 2021

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira -Portaria nº 126/2021

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT
AVISO HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO A ATA 04/2021

A prefeitura de Porto Esperidião torna público a ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇO 04/2021. “SISTEMA CARONA” DO OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1 C .DETENTORA DA ATA A EMPRESA: 
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 04.420.916/0003-13.

Porto Esperidião-MT, 16 DE ABRIL DE 2021 – 
MARTINS DIAS DE OLIVEIRA

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Tomada de Preços n.º 02/2021

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 
02/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada em serviços 
de Engenharia para realizar a construção de um Pórtico de Entrada no mu-
nicípio de Nova Guarita – MT, tudo em conformidade com o Projeto Básico e 
Executivo de Engenharia, Memorial descritivo e Planilha Orçamentária. Con-
forme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 04/05/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br e do e-mail: licitacao@no-
vaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, 16 de Abril de 2021.

Yana Maria Marcon
  Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Ribeirão Antártico, localizada na Zona Rural do município de Nova 
Xavantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°44’43.00”S 
e 52°26’33.00”O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Córrego Zacarias, localizada na Zona Rural do município de Nova 
Xavantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°50’51.98”S 
e 52°08’38.60”O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Córrego NX Gold, localizada na Zona Rural do município de Nova 
Xavantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°38’43.00”S 
e 52°29’24.60”O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Córrego Piaus, localizada na Zona Rural do município de Nova Xa-
vantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°40’24.54”S e 
52°41’44.70”O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Córrego Serra, localizada na Zona Rural do município de Nova Xa-
vantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°53’11.00”S e 
52°26’48.00”O.

SERRA DOURADA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CNPJ: 
32.927.628/0001-23, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI), para a atividade de: 
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios. Endereço: Lote 
100/100-A e chácara 99-C, Gleba Sorriso. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

JHONROB SILOS E SECADORES LTDA, CNPJ nº 
02.053.879/0001-65 com sede à Rua Joao Pedro M de Carva-
lho n° 11756 Bairro Lídia - Sinop/MT, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, a renovação da licença de operação para 
atividade Fabricação de máquinas e equipamentos para a agri-
cultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação. 
Eng. Agrícola e Ambiental Fernanda Oliveira (66) 9 9998 - 6898.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de abril de 2021.

Leandro Nery Varaschin

ABERTURA: 03 de maio de 2021. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 03 de maio às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho). LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser 
retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Pregoeiro

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 
10 SAUDE LOCAÇÃO - Locação do Software mediante Licença de 

Uso, serviços de suporte técnico especializado, manutenção e 
configuração. 

Mês 12 R$ 7.450,00 R$ 89.400,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

 RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021

 O Município de Ipiranga do Norte –

 

MT, através de sua Pregoeira Oficial, designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n.º 005/2021, 
referente a “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Peças Originais e Paralelas de 1a Linha para Veículos da Frota Municipal de 
Ipiranga do Norte –

 
MT”, as seguintes Empresas: 1) E. M. PUERTA -

 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 05.028.849/0002-78, estabelecida a 

Avenida Eng. Jose da Silva Tiago, SN, QD. 03, A, Lote 02-A, Bairro Águas Claras, no município de Sapezal –
 
MT, CEP 78.365-000, vencedora dos 

itens de n.º 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 48, 52, 53, 70 e 71; 2) OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS 
EIRELI , devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 17.553.866/0001-22,  estabelecida a Rua Mario Mota, Loteamento Embauval, n.º 210, Sala 03, Bairro 
Centro-

 
Oeste, no município de Várzea Grande –

 
MT, CEP: 78.110-500, vencedora dos itens de n. º 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 

23 e 24; 3) TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º  30.369.251/0001-09, estabelecida a Avenida Miguel Sutil, 
n.º 14427, Bairro Porto, no município de Cuiabá –

 
MT, CEP: 78.025-700, vencedora dos itens n. º 7, 8, 9, 25, 27, 49, 50, 51, 54, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 

75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82; 4) PESADÃO AUTO PEÇAS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 31.602.338/0001-47, estabelecida a Rua 
Botafogo, Loteamento São Mateus, SN, Quadra 147, Lote 03, Bairro São Matheus, no município de Várzea Grande –

 
MT, vencedora

 
dos itens n. º 19, 

20, 21, 65 e 83, CEP: 78.152-036; 5) TURBO AUTO ELÉTRICA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 04.277.189/0001-15,  estabelecida a 
Avenida Perimetral Sudeste, n.º 11235, Bairro Centro, no município de Sorriso – MT, CEP 78.890-000, vencedora dos itens n. º 26, 47 e 76; 6) 
TRATORNORTE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º  33.954.743/0001-50, estabelecida a Rua 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, n.º 1710, Quadra 07, Lote 13, Bairro Centro-Sul, no Município de Várzea Grande – MT, CEP 78125-340, vencedora 
dos itens n. º 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63; 7) FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PE ÇAS EIRELI, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 07.346.954/0001-08, estabelecida a Avenida Perimetral Sudeste, n.º 9915, Bairro Jardim das Americas, no 
município de Sorriso – MT, CEP: 78.158-207, vencedora dos itens n.º 73 e 74. Ipiranga do Norte – MT, 16 de Abril de 2021. 

Ane Kelly Ribeiro Pitteri 
Pregoeira Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE – MT, torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços n.° 
006/CIMCERO/2020, oriunda do Pregão Eletrônico nº 008/CIMCERO/2020, promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de 
Rondônia, visando a “Contratação de empresa especializada visando a Locação de Softwares Integrados de Gestão Municipal de Saúde, mediante 
licença de uso, serviços de suporte técnico especializado, manutenção e configuração, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Ipiranga do Norte -

 
MT”, de acordo com a legislação específica vigente.

 
CONTRATADA: empresa TWI TECNOLOGIA E GESTÃO DE SISTEMAS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 11.601.924/0001-60, situada na Rua San Salvador, n.° 27, Quadra 02, Lote 11, 
Bairro Jardim das Americas, no município de Cuiaba –

 
MT, CEP: 78.060-614, neste ato representada por seu sócio/administrador MARCIO DE 

FREITAS CORREIA, inscrito no CPF sob n° 094.915.058-40 e RG sob nº 2048018-0 SSP/MT.
 
VALOR: O valor global da referida adesão atinge o 

montante de R$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais), sendo que foi aderido o seguinte item:
 

Ipiranga do Norte-MT, 16 de Abril de 2021.

 

Orlei José Grasselli

 

Prefeito Municipal

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

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 equipamentos para 
manutenção de ruas e vias do Município de Marcelândia-MT. ABERTURA 
DA SESSÃO DE LANCES: 04 de maio 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.
Marcelândia/MT, 16 de abril de 2021.

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2021 - SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

Marcelândia/MT, 16 de abril de 2021.

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

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 
Prestação de Serviços de locação de horas máquina de interesse da 
Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade e Serviços Urbanos do 
Município de Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 30 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA -MT
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, inscrita no CNPJ 
15.024.045/0001-73, torna público que requereu junto ao CODEMA – Consór-
cio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Construção de 
Ponte no Córrego Salgadinho, localizada na Zona Rural do município de Nova 
Xavantina – MT, referenciada pelas coordenadas geográficas 14°40’44.42”S 
e 52°21’55.16”O. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
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4 de Julho quebra jejum de 20 anos
DA REPORTAGEM

Gigante, o 4 de Julho 
conseguiu a classificação 
para a terceira fase da Copa 
do Brasil vencendo o Cuiabá 
nos pênaltis por 5 a 4, após 
um empate sem gols no 
tempo normal. Há 20 anos, o 
Piauí não tinha um represen-
tante que avançasse tanto na 
competição - a última vez foi 
o Flamengo-PI, em 2001.

Na próxima fase, o Co-
lorado integra as 32 equipes 
que terão seus adversários 
decididos por sorteio. Além 
dos 20 vencedores da segun-
da fase, se juntam ao grupo 
os oito clubes da Libertado-
res 2021 (Palmeiras, Flamen-
go, Internacional, São Paulo, 
Atlético-MG, Fluminense, 
Santos e Grêmio), os campe-
ões da Série B (Chapecoense), 
da Copa do Nordeste (Ceará), 
da Copa Verde (Brasiliense) 
e o 9º colocado no Campeo-
nato Brasileiro da Série A de 
2020 (Athletico-PR).

As equipes serão divi-
didas em potes que seguem 
a ordem de classificação do 
ranking da CBF. A entidade 
ainda não divulgou data para 
o sorteio.

OUTRAS
CAMPANHAS
O Flamengo-PI foi a 

equipe que chegou mais lon-
ge na Copa do Brasil dentre 
os representantes piauien-
ses. A melhor campanha 
aconteceu no distante ano 
de 2001, quando abriu sua 
participação contra o Moto 
Club, eliminou o Sport e só 
parou diante do Corinthians. 
Na época, a Copa do Brasil ti-
nha uma fase a menos, dife-
rente da edição 2021. O 4 de 
Julho passou pelo Confiança 
e agora tirou o Cuiabá.

A equipe rubro-negra 
ainda participou nos dois 
anos seguintes. Em 2002, 
abriu sua campanha diante 

do Independente-AP, sendo 
eliminado pelo São Paulo. Em 
2003, venceu o Corinthians-
-AL e foi eliminado pelo Flu-
minense.

O River-PI, em 2008, 
venceu o Jaguaré, mas foi 

QUEBRA DE TABU. Desde 2001 um time do Piauí não chegava à 3ª fase da Copa do Brasil

4 de Julho superou o Cuiabá nos pênaltis

eliminado pelo Botafogo-PB. 
Em 2016, quando venceu o 
Goiás e foi eliminado pelo 
Botafogo-PB. Recentemente, 
em 2020, o Tricolor eliminou 
o Bahia, mas parou nos pê-
naltis diante do América-RN.

O Altos também con-
seguiu duas participações 
na segunda fase da Copa do 
Brasil. Em 2017, o time elimi-
nou o CRB e foi eliminado nos 
pênaltis contra o Criciúma. 
No ano seguinte, em 2018, a 

equipe venceu o Atlético-GO 
e foi eliminado na segunda 
fase diante do Bragantino.

Na sua quinta partici-
pação na Copa do Brasil, o 
Picos conseguiu a inédita 
classificação para a segunda 

fase do torneio após vencer 
o Atlético-AC por 1 a 0, com 
um gol de pênalti convertido 
por Raphael Freitas. Na fase 
seguinte, o Zangão parou no 
Boavista/RJ, que eliminou o 
time piauiense em casa.

DA REPORTAGEM

Um tema bastante dis-
cutido na Fórmula 1 após o GP 
do Barein, abertura da tempo-
rada 2021, há três semanas, foi 
a aplicação dos limites de pis-
ta. Até porque foi uma ques-
tão que ajudou a decidir a cor-
rida, quando Max Verstappen 
teve de devolver a primeira 
posição a Lewis Hamilton por 
ter completado sua ultrapas-
sagem com as quatro rodas 
fora da linha branca que indi-
cava o limite para os pilotos na 
já famosa curva 4 do circuito 
de Sakhir. Bem, esta não de-
verá ser uma questão neste 
fim de semana no GP da Emi-
lia-Romagna, em Imola.

Tudo porque o Autódro-
mo Enzo e Dino Ferrari pode 
ser chamado de “circuito raiz”, 
bem à moda antiga. Em Imo-
la, os limites de pista na maior 
parte das curvas são físicos, 
seja pela colocação da grama 
após a linha branca, seja pela 
presença da boa e velha cai-
xa de brita. Em vários trechos 
importantes da pista italiana, 
uma simples escapadinha 
pode significar o fim de uma 
sessão de treinos para o piloto 
ou até mesmo um abandono 
na corrida. Erros ou exageros 
em trechos como as Variantes 
Tamburello e Villeneuve ou 

CIRCUITO RAIZ

Imola terá tolerância 
zero para os limites 
de pista

nas duas pernas da Rivazza 
podem significar um dano 
enorme para o fim de semana 
do piloto.

E para evitar qualquer 
tipo de polêmica nos trechos 
sem os limites físicos, Micha-
el Masi, diretor de provas da 
Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA), já fez 
esclarecimentos na segunda 
versão das já famosas Race 
Notes. Os limites de pista se-
rão monitorados na saída da 
Piratella (curva 9), na tangên-
cia da curva 13 e na saida da 
Variante Alta (curvas 14 e 15). 
E a regra vale para os treinos 
livres, a classificação e a cor-
rida. Para a corrida, já que in-
validar o tempo de volta não 
tem grandes efeitos práticos, 
volta a regra das três infra-
ções. Mas não em cada cur-
va, em todas elas somadas. 
Na terceira infração, o piloto 
receberá a bandeira preta e 
branca de advertência. Depois 
dela, ele estará sujeito à ava-
liação dos comissários do GP 
da Emilia-Romagna e elegível 
a uma punição, que pode ir de 
cinco segundos de acréscimo 
de tempo até mesmo a um 
stop and go de 10 segundos, 
dependendo de quantas ve-
zes o piloto cometeu a infra-
ção. Em caso de reincidência, 
a pena vai aumentando.

Verstappen ultrapassa os limites da pista em Imola em 
um dos pontos monitorados

Foto: Bryn Lennon
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Cuiabá foi apático e pagou caro nas penalidades

Brasil ganhou ouro em 2016

VEXAME

Cuiabá deixa Copa BR sem fazer 
gols contra rivais de Série D

OLIMPÍADAS

Fifa divulga potes para sorteio
dos torneios de futebol de Tóquio
DA REPORTAGEM

Após a confirmação 
de todas as seleções partici-
pantes, a Fifa divulgou nesta 
sexta-feira a configuração 
dos potes para o sorteio dos 
torneios de futebol das Olim-
píadas de Tóquio, marcadas 
para começar no fim de ju-
lho. Os grupos das compe-
tições masculina e feminina 
serão definidos na quarta 
(21), na sede da entidade, em 
Zurique. O Brasil é cabeça de 
chave entre os homens e fica 
no pote 2 entre as mulheres.

No torneio masculino, 
os 16 participantes foram di-
vididos em quatro potes com 
quatro times em cada um, le-
vando em consideração o de-
sempenho nos últimos cinco 
torneios de futebol nos Jogos 
Olímpicos. As participações 
mais recentes tiveram maior 
peso, e foi atribuído um bô-
nus aos países que conquis-
taram o título do pré-olím-

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Não dá para tirar os mé-
ritos do 4 de Julho. Mas per-
doe-nos: trata-se de um time 
de Série D contra um que aca-
bou de chegar à elite nacio-
nal. Tudo bem que o Cuiabá 
não está cotado como um dos 
favoritos a conquistar a Copa 
do Brasil neste momento, 
mas não se esperava um vexa-
me tão grande. Mais do que a 
humilhação pela eliminação, 
é a demonstração de que esta 
equipe vai precisar ralar bas-
tante para não fazer um Cam-
peonato Brasileiro discreto – 
discreto bastante ao ponto de 

pico de cada continente. Os 
cabeças de chave serão o 
anfitrião Japão, Brasil, Argen-
tina e Coreia do Sul.

No pote 2 ficaram Mé-
xico, Alemanha, Honduras 
e Espanha; no 3, Egito, Nova 
Zelândia, Costa do Marfim e 
África do Sul; no 4, Austrália, 
Arábia Saudita, França e Ro-
mênia.

Para o torneio feminino 
foi utilizado como critério o 
ranking mundial da Fifa, que 
teve nova edição divulgada 
nesta sexta-feira. As 12 sele-
ções foram divididas em qua-
tro grupos com três equipes 
em cada um.

No pote 1 estão Japão, 
Estados Unidos, Holanda; no 
2, Brasil, Suécia e Grã-Breta-
nha; no 3, Canadá, Austrália 
e China; no 4, Nova Zelândia, 
Chile e Zâmbia.

A Fifa indica que os dois 
sorteios têm como princípio 
garantir que nenhum dos 
grupos tenha mais de uma 

lutar contra o rebaixamento.
Outro ponto: a campa-

nha na Copa do Brasil foi pí-
fia. Sai com dois empates em 
0 a 0 (classificou-se contra o 
Sergipe por conta do regula-
mento, mas o mesmo resulta-
do não serviu diante do 4 de 
Julho, que alcançou façanha 
inédita nos pênaltis). Os bol-
sos ficarão mais vazios.

Se no Campeonato Ma-
to-grossense a equipe nada 
de braçada, já percebeu que 
fora do eixo regional preci-
sará jogar com muito mais 
comprometimento, técnica, 
disposição e vontade. Todos 
elementos que, descartadas 
adversidades – como como 

Foto: divuLgAção

ausência do técnico Alberto 
Valentim no banco de reser-
vas por conta de teste positi-
vo de Covid-19 minutos antes 

do jogo –, demonstram uma 
equipe ainda imatura. Sim, 
em formação, mas devendo 
futebol.

equipe da mesma confede-
ração. No torneio masculi-
no, essa possibilidade já não 
existiria para o Brasil, que 
ficou no mesmo pote que a 
Argentina, outro time clas-
sificado na América do Sul. 

Mas na competição feminina 
o fator garante que as brasi-
leiras não possam enfrentar 
a seleção chilena, que está no 
pote 4 - restariam, obrigato-
riamente, Nova Zelândia ou 
Zâmbia.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Obras 
de Nova Monte Verde reali-
zou nesta semana manuten-
ção da MT-160, em parceria 
com o município de Apiacás, 
viabilizando cascalhamento 
nos pontos de maior incidên-
cia de atoleiros, e também o 
patrolamento total, além de 

Reparos são feitos em parceria com o município
de Apiacás

Foto: AssessoriA

manutenção em bueiros e 
calhas para o escoamento da 
água.

O trabalho preventivo 
está sendo feito em mais de 
37 km da estrada, utilizada 
principalmente como rota 
de escoamento de produção 
agrícola e pecuária e trans-
porte de pacientes pela Se-
cretaria de Saúde de Apiacás.

Obras de construção de ponte e
pavimentação avançam na MT-423
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra), avança com 
obras rodoviárias, de cons-
trução de ponte de concreto 
e pavimentação na MT-423, 
que abrangem os municípios 
de Marcelândia, União do Sul 
e Cláudia, no Nortão. Ao todo, 
estão sendo investidos R$ 30 
milhões em obras neste tre-
cho da rodovia.

Está em andamento a 
construção da ponte de con-
creto sobre o Rio Manissaua-
-Miçu, em Marcelândia. A 
ponte terá uma extensão de 
150 metros e aproximada-
mente 56% dos serviços pre-
vistos já foram executados. 
Foram finalizados os serviços 
de infraestrutura e mesoes-
trutura e as obras estão atu-
almente na fase de superes-
trutura, com o lançamento 
de vigas de sustentação da 
ponte. 

São investidos R$ 10,6 
milhões na construção des-
sa ponte, que vai facilitar o 
acesso da sede de Marcelân-
dia em direção ao distrito de 
Analândia.

Já as obras de pavimen-
tação são realizadas na MT-
423 entre os municípios de 
União do Sul e Cláudia. Serão 
asfaltados 28,4 quilômetros, 
no trecho que vai do fim do 
asfalto em União do Sul até o 
rio Tartaruga. 

Esse é o único trecho 
que falta ser pavimentado 
para ligar definitivamente os 
dois municípios por via asfal-
tada. Estão sendo investidos 
R$ 19,5 milhões nessa obra.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, a região Centro-
-Norte de Mato Grosso está 

Foto: sinFrA-Mt

Governo avança com obras de ponte e pavimentação na MT-423

NORTÃO. Marcelândia, União do Sul e Cláudia serão diretamente beneficiadas

DA REPORTAGEM

O atendimento à pes-
soa idosa em situação de 
vulnerabilidade foi um dos 
assuntos abordados pela 
comissão de assistência so-
cial criada durante reunião 
nesta semana.

“Debatemos sobre a 
necessidade de uma casa 
de acolhimento para idosos 
em situação de rua. Para 
o Município criar o servi-
ço é um processo bastante 
demorado, porém temos 
pessoas interessadas em 
oferecer este tipo de acolhi-
mento. Então, buscaremos 
viabilizar por meio de con-
vênio entre a Prefeitura e 
entidades “, diz a secretária 
de Assistência Social, Jucé-
lia Ferro.

Segundo ela, a pasta 
oferece serviço especializa-
do no Centro de Convivên-
cia da Terceira Idade (CCI) 
e também mantém hoje 
12 idosos em situação de 
vulnerabilidade na Casa do 
Oleiro.  “O fortalecimento 
do trabalho de acolhida de 

DA REPORTAGEM

Foram liberados recur-
sos na ordem de R$ 207 mil 
referentes a primeira parce-
la do Programa Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, 
para 148 famílias pertencen-
tes às comunidades tradi-
cionais e povos indígenas. O 
recurso visa estimular a agri-
cultura sustentável e o em-
preendedorismo, contribuir 
para o incremento da renda 

Discutiu-se criação de casa de acolhimento para idosos 

SORRISO

Comissão discute acolhimento
de idosos em situação de rua

N.M.VERDE

Obras promove
manutenção da MT-160

FOMENTO PRODUTIVO

Famílias rurais e povos indígenas:
parcela de programa de fomento

Foto: DivulgAção

e promover a segurança ali-
mentar. O beneficiário pre-
cisa estar inscrito no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
para solicitar o recurso.

A extensionista social 
da Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer), De-
nise Gutterres, fala que já fo-
ram elaborados 180 projetos 
para criação de aves caipira, 
horta doméstica e artesana-

idosos é uma demanda que 
viemos discutindo há bas-
tante tempo. 

A Casa do Oleiro é uma 
casa de passagem e o Mi-
nistério Público, que sem-
pre é muito parceiro e tam-

bém preocupado com essas 
questões, nos solicitou pro-
videnciar outro local para 
acomodá-los. 

Porém, sabemos que é 
um processo bastante bu-
rocrático e que demanda 

de uma equipe de profis-
sionais especializada para 
atender a esse público e 
também uma estrutura 
adequada, por ser tratar de 
hospedagem de longa per-
manência”, explica.

to. Ela explica que o objetivo 
do programa é beneficiar mil 
famílias de 26 municípios e 
que o recurso total é de R$ 
2,4 milhões, que será utiliza-
do no fomento às proprieda-
des rurais do estado. “Devido 
a pandemia do novo Corona-
vírus não atingimos a nossa 
meta, a demanda de bene-
ficiários em nosso Estado 
passa de cinco mil famílias”, 
esclarece.

Cada família cadastra-

da vai receber um total de 
R$ 2,4 mil em duas parcelas, 
sendo a primeira de R$ 1,4 
mil. Para receber a segunda 
parcela de R$ 1 mil o agricul-
tor precisa enviar a prestação 
de contas e, em seguida, re-
cebe o restante. A finalidade 
do programa é ampliar ou 
diversificar a produção de 
alimentos e as atividades ge-
radoras de renda das famílias 
rurais que vivem em situação 
de vulnerabilidade.

em pleno desenvolvimento 
socioeconômico, em razão de 
sua grande produção agríco-
la, e as obras rodoviárias se-
rão um incentivo à atividade 

econômica da região.
Isso porque a MT-423 é 

uma importante rodovia que 
dá acesso à BR-163, que hoje 
é considerada o principal 

corredor logístico de Mato 
Grosso, por onde é escoada 
grande parte da produção do 
Estado. “Estamos melhoran-
do a infraestrutura logística e 

garantindo o direito de ir e vir 
de todo o cidadão. 

É o Governo de Mato 
Grosso consertando nosso 
Estado”.



Estado de Mato Grosso, sábado, 17 de abril de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Direto do Brasil para a Europa
CAMILA FRANCESCHINI
Acadêmica de Jornalismo

Nascida em Mundo Novo/
MS, Luana Aparecida Ribeiro, 22 
anos, resolveu se aventurar em 
outro continente. Ela que está 
embarcando para a Alemanha 
em poucos dias em busca de 
oportunidades e ensinamentos, 
e nos conta sobre essa nova fase 
de sua vida.

Uma garota criada no in-
terior do Mato Grosso que não 
conseguiu concluiu o ensino su-
perior está realizando o sonho 
de muitas pessoas que é ir para 
o exterior fazer um intercâmbio, 
conhecer um país diferente, cul-
tura, pessoas e trazer uma baga-
gem de experiências.

Nessa entrevista, vamos 
descobrir como ela conseguiu 
realizar tal fato.

Diário do Estado: Como 
você decidiu ir embora do país 
e por quais motivos fi zeram 
você tomar essa decisão?

Luana Ribeiro: Eu decidi 
sair do Brasil para buscar opor-
tunidades maiores de cresci-
mento tanto profi ssional quanto 
pessoal, e eu acho que hoje in-
felizmente os países da Europa 
estão muito à frente do Brasil 
em questão de segurança, em 
questão de educação, em ques-
tão de formação acadêmica, eles 
têm uma facilitação muito gran-
de para que as pessoas entrem 
no mercado de trabalho, entre 
na vida acadêmica. Hoje eu não 
encontro isso no Brasil, é prati-
camente impossível uma pessoa 
conseguir trabalhar, se sustentar, 
ter sua independência fi nanceira 
e conseguir conciliar tudo isso 
com o estudo, então eu queria 
conciliar isso, e por isso eu decidi 
que ir embora do país agora seria 
a minha opção.

DE: Qual país você esco-
lheu para ir e sempre teve inte-
resse em conhecer? E o que te 
levou a escolher esse país?

LR: Então, no caso é mais 
um país que me escolheu, por-
que eu fi z a minha inscrição para 
o AuPair que foi a forma que eu 
encontrei de sair  do Brasil, e 
quando eu fi z a minha inscrição 
eu deixei em aberto para vários 
países que eu achei que talvez se 
encaixasse no que eu pretendia 
para minha vida, e uma família 

da Alemanha  gostou de mim e 
a gente fez várias videochama-
das, a gente conversou muito, 
combinou muito e  eu decidi que 
fecharia o match (sic) com eles, 
foi assim que mais Alemanha me 
escolheu.

DE: Como que você co-
nheceu o programa AuPair? 
como ele funciona? poderia 
explicar melhor ele?

LR: AuPair ele é conheci-
do como o intercâmbio da irmã 
mais velha, você vai para uma 
casa que tenha crianças, isso é 
obrigatório, e você fi ca com as 
crianças da família como se você 
fosse a irmã mais velha deles, 
cuida enquanto os pais estão tra-
balhando,  brinca, da comida, faz 
uma troca mesmo sobre a sua 
cultura com a cultura das crian-
ças, aprende o idioma local e a 
família vai te dar uma mesada, 
não é um salário, não chega nem 
perto do salário mínimo dos paí-
ses, é uma mesada mesmo para 
você estar comprando as suas 
coisas, já que como uma irmã 
mais velha você vai morar de 
graça na casa da família, você vai 
ter seu próprio quarto, vai rece-
ber as refeições é igual a família, 
então não precisa se preocupar 
com alimentação, não precisa se 
preocupar com o transporte, a fa-
mília também paga, e no caso da 
maioria dos países, por exemplo 
a Alemanha a família paga ou dá 
uma ajuda de custo para algum 
curso que AuPair queira fazer, no 
meu caso eu vou fazer curso de 
alemão mesmo, para conseguir 
me aprofundar mais, como esse 
curso dura 3 meses e o meu con-
trato é de 1 ano, depois eu posso 
fazer outro curso profi ssionali-
zante em qualquer outra área, 
mas é bem simples de entender 
como funciona o intercâmbio, 
uma família escolhe você e você 
escolhe uma família.

DE:  Escolheu esse pro-
grama porque você gosta de 
crianças, por isso que você 
identifi cou mais com ele ou foi 
por outro motivo?

LR: Primeiro eu escolhi o 
AuPair por ser extremamente 
barato, comparado à outros in-
tercâmbios, já que você pode 
fi car de graça na casa de uma 
pessoa, você consegue estudar e 
trabalhar, então acho que é um 
intercâmbio que compensa mui-
to apesar dos gastos que a gente 
tem para conseguir o visto, mas 

Luana está prestes a realizar o sonho de morar fora do país

ENTREVISTA . Como Luana conseguiu sair do interior do Mato Grosso para fazer intercâmbio na Alemanha
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assim compensa muito, eu cur-
sei um tempo pedagogia,  não 
cheguei a me formar, mas eu tive 
bastante experiência em escola e 
depois disso eu comecei a traba-
lhar como acompanhante tera-
pêutica de crianças especiais e 
que apresentam transtornos es-
pectro autista,  como eu já tinha 
experiência com criança isso não 
foi uma barreira para mim, tra-
balhar com crianças é algo que 
eu faço, então eu vi que era algo 
que já tinha experiência, como o 
intercâmbio  muitas famílias exi-
gem experiência da AuPair, isso 
tornou o meu perfi l um atrativo 
para as  famílias, e é isso porque 
eu já tinha experiência, já traba-
lhava e é algo que eu gosto e que 
eu tinha certeza que vou conse-
guir fazer em qualquer lugar do 
mundo.

DE:  Quanto tempo foi 
todo o processo desde o mo-
mento que você criou é um 
perfi l para ser AuPair, até o dia 
do embarque para Alemanha?

LR: Demorou ao todo 7 
meses, de quando eu abri o per-
fi l, encontrei a família, dei entra-
da em todas as documentações, 
eu não tinha passaporte nem o 
certifi cado que é exigido para 
Alemanha, não tinha documen-
to nenhum, do início de quan-
do eu fui lá no AuPair Word criei 
meu perfi l até quando a família 
me encontrou, e agora que a 
gente fechou o contrato já está 
tudo certo, só preciso esperar o 
Consulado que está fechado por 
conta do covid-19. Já se passa-
ram 7 meses, acredito que com 
8 meses eu consigo ir, mas tudo 
isso depende muito de quando o 
Consulado vai voltar a emitir os 
vistos nos passaportes.

DE:A família que você irá 
morar como foi esse processo 
de escolha? quantos fi lhos eles 
têm? pelas conversas você já 
se deu bem com eles?

LR: O processo de escolha 
da família é algo bem delicado, 
que precisa ser feito com muita 
calma para você não acabar cain-
do numa cilada, porque a gente 
sabe que no mundo de hoje tem 
muito tráfi co humano e tem 
muito lugar que ainda existe o 
trabalho escravo, você ir como 
imigrante para outro país, para 
uma casa que você não conhece, 
você se torna um alvo fácil, você 
vai estar vulnerável em outro lu-
gar, onde  não conhece ninguém 

e pior ainda se você não souber 
para falar a língua o idioma local, 
quando eu iniciei o processo eu 
só tinha o português, básico  de 
espanhol e o básico de inglês, que 
é o que a gente tem de estudan-
te de escola pública, aquele in-
glês e aquele espanhol que todo 
mundo sabe como que é, que é 
o básico do básico, eu sempre 
gostei muito de espanhol, sem-
pre gostei muito de assistir sé-
ries e novelas tudo em espanhol 
sem legendas sem nada direto 
do idioma original, então sempre 
tive uma grande facilidade para 
entender e quando essa família 
surgiu, surgiram outras antes, 
mas quando essa em específi co 
respondeu meu contato, a mãe 
é espanhola, ela queria alguém 
que dominasse o idioma que 
conseguisse se comunicar com 
a fi lha dela que nasceu na Ale-
manha, porque o pai é alemão, 
é um casal é muito aberto a ou-
tras culturas, eles não têm muito 
preconceito, não são fechados, 
tanto é que tem essa miscigena-
ção de cada um ser de um país 
e eles queriam alguém que con-
seguisse se comunicar em espa-
nhol com a criança, porque na 
escola ela teria o contato com o 
alemão e com o inglês, e a mãe 
queria que a língua materna dela 
fosse mantida dentro da família, 
e como o alemão é um idioma 
muito difícil, levei 4 meses para 
conseguir o básico, o meu espa-
nhol já estava um pouco mais 
avançado do que meu inglês ou 
alemão. E fato de ser uma crian-
ça que frequenta a escola que já 
tem uma certa idade, ela já tem 
7 anos, ela já tem uma indepen-
dência para fazer as coisas sozi-
nha e a outra ser um bebê, são 2 
meninas e são faixa etária que eu 
tenho experiência e que eu posso 
que me sentir confi ante que eu 
conseguiria trabalhar. A cidade, 
a conversa que eu tive com a fa-
mília ,tudo isso foram fatores que 
infl uenciaram na minha escolha 
e o fato de eles me escolherem 
também, porque quando  eles 
entram no meu perfi l lá só tem 
as informações que eu coloquei,  
depois disso nós fi zemos chama-
das de vídeo, conversamos mui-
to via WhatsApp, eles mandam 
muitas fotos do cotidiano deles, 
falam coisas diferentes quando 
eles estão fazendo, como pique-
nique, um jantar em família ou 
uma viagem, fi zeram me sentir 
muito incluída já, mesmo ainda 
estando aqui no Brasil, eles são 

muito acolhedores eu acho que 
todos os fatores ajuda e infl uên-
cia muito na escolha.

DE: Você pretende voltar 
para o Brasil ou você quer con-
tinuar na Alemanha depois de 
terminar seu contrato?

LR: Eu pretendo fi car lá, 
porque como eu disse acho que 
a Europa é a minha oportunida-
de de crescimento pessoal e fi -
nanceiro, vou aproveitar o máxi-
mo para estudar, o máximo para 
aprender alemão, e assim conse-
guir fazer algum curso profi ssio-
nalizante para quando chegar ao 
fi nal do meu contrato de 1 ano eu 
possa fi car lá para trabalhar,  caso 
eu não consiga um emprego em 
alguma área, tenho meu plano B 
que seria fazer um ano de serviço 
social lá, que nesse caso seria pro 
governo, trabalha para o governo 
como voluntário, o governo dá 
uma moradia e paga um salário, 
coisa que também é bem abaixo 
do salário mínimo e da média 
salarial, mas já é algo que dá pra 
pessoa se virar sozinha.

DE: Como que a sua fa-
mília reagiu a notícias? eles te 
apoiaram quando você decidiu 
fazer isso, ir embora do país?

R- Minha família não me 
apoiou ir embora do país, a mi-
nha irmã acha que eu vou ser se-
questrada e vou ter meus órgãos 
removidos, e a gente tem um 
exemplo meio ruim de pessoas 

que vão para fora do país mostra-
do na novela Salve Jorge, então 
todo mundo acha que é tráfi co 
humano, e infelizmente as famí-
lias com uma renda mais baixa 
não têm tanto acesso a fazer in-
tercâmbio, são poucas pessoas 
da família que já foram para fora 
do país, a nossa referência de es-
trangeiro é o Paraguai, então eu 
fui a primeira pessoa dos meus 
familiares mais próximos andar 
de avião, então foi difícil eles 
aceitarem que eu vou morar lon-
ge esse tipo de coisa, mas como 
é uma decisão que eu já tomei 
eles aceitaram, os meus pais me 
apoiaram com os gastos que eu 
tive, me emprestaram dinheiro, 
quando eu realmente decidi que 
ia morar com essa família na Ale-
manha, vendi minhas coisas no 
Brasil para conseguir dinheiro 
para fazer todo o processo, e a 
minha mãe me acolheu na casa 
dela, agora eu estou aqui espe-
rando o Consulado abrir na casa 
da minha irmã, eles não aceitam, 
mas me dão um apoio.

DE: Quais são suas expec-
tativas em estar indo embora 
do seu país?

LR: Espero que eu consiga 
um trabalho lá, que consiga fi car 
por lá, que termine meus estu-
dos, e que isso tudo me permita 
eu construir uma vida boa para 
mim e ajudar minha família aqui 
no Brasil também.
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