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TROCA DE MODAIS

Jogos de
volta das
quartas:
todos hoje
Todas as partidas de volta das 
quartas de final do Campeonato 
Mato-grossense 2021 serão dis-
putadas nesta quarta-feira (28). 
Operário-VG x Grêmio Sorriso às 
9h, Nova Mutum x Luverdense 
às 15h30, União Rondonópolis 
x Ação às 19h, e Cuiabá x Dom 
Bosco às 19h30.        Página  -6

Divulgação

Divulgação

CUIABÁ

Secretária
chora após
sofrer ataques
racistas

A secretária de Saúde de 
Cuiabá, Ozenira Félix, fez um 
desabafo durante sua fala em 
sessão online da Câmara de 
Cuiabá na manhã desta terça, e 
contou que tem sofrido ataques 
racistas desde que as denúncias 
de medicamentos vencidos 
vieram à tona.      Página - 3

Prazo para consulta pública de estudo
sobre viabilidade do BRT termina hoje
O prazo para a consulta pública para dos estudos e modelagens técnica e econômico-financeira que 
levaram à escolha da implantação do Ônibus de Trânsito Rápido (BRT), movido à eletricidade, em 
Cuiabá e Várzea Grande, encerra nesta quarta. As pessoas podem enviar a opinião sobre a mudança 
pelo e-mail da Secretaria Estadual de Infraestrutura                                                                          Página -7

BERÇO DA SOJA

Sinop foi destaque em uma matéria especial do jornal espanhol El País, que trata sobre “O superpo-
der da soja no Brasil”. A matéria assinada pela jornalista Naiara Galarra Gortázar, circulou na edição 
do fim de semana e destaca Sinop como um dos principais territórios do setor produtivo de grãos do 
país. No texto, a jornalista considera a região como “berço do setor da soja”.               Página -4

Divulgação

Sinop é destaque no jornal El País



Tudo aquilo que as pessoas físicas e/ou as 
empresas destinarem diretamente a estas 
fi nalidades impactará não na agilidade 
indispensável para o enfrentamento destas 
necessidades e fará com que estes recursos 
cheguem mais rapidamente àqueles que 
deles necessitam

O país passa por uma crise sanitária, 
econômica e política sem preceden-
tes. Há um estado de Guerra, agravado 
pela inércia dos Governantes, que vem 
custando vidas, empregos e causando 
uma enorme desesperança em toda a 
população.

É tempo, portanto, de se ousar na 
adoção de medidas que viabilizem a 
melhora deste quadro.

Destaco, inicialmente, providências 
que seriam fundamentais neste mo-
mento: autorizar que na declaração 
de imposto de renda os contribuintes 
destinassem parte do imposto de ren-
da devido a Hospitais públicos, Santas 
Casas de misericórdia e congêneres; 
autorizar que empresas deduzam de 
tributos devidos à União ou aos Esta-
dos doações para estas mesmas insti-
tuições; que estas empresas comprem 
e entreguem oxigênio, remédios des-
tinados ao combate e ao tratamento 
à Covid e abatam de tributos a pagar; 
autorizar que a compra de vacinas e a 
entrega ao Poder Público para a vaci-
nação também seja deduzida de tribu-
tos a pagar.

Também é necessário novamente 
implementar a desoneração da folha 
de pagamento, diminuir os custos de-
corrente de relações trabalhistas sem 
retirar direitos dos trabalhadores, incen-
tivar as empresas a manter Planos de 
Saúde para os funcionários com valores 
que possam ser descontados das con-

tribuições previdenciárias e outras me-
didas do gênero.

Alguém poderia argumentar que se 
trata de renúncia fi scal e que isto aca-
baria apenas benefi ciando empresas e 
pessoas físicas. Sem razão! Tudo aquilo 
que as pessoas físicas e/ou as empresas 
destinarem diretamente a estas fi nalida-
des impactará não só na agilidade indis-
pensável para o enfrentamento destas 
necessidades, como fará com que estes 
recursos cheguem mais rapidamente 
àqueles que deles necessitam.

O que não se pode é ignorar a enor-
me difi culdade que é fazer a máquina 
estatal se movimentar, presa a questões 
de ordem legal que retardam, em mui-
to, o atendimento a estas necessidades 
que hoje são mais que prementes.

O que se nota é a pouca criatividade 
dos gestores públicos e a inoperância 
do legislativo. Veja-se que a própria Re-
forma Tributária é um tema de primeira 
importância que não se resolve dentro 
do Congresso Nacional e cujas propos-
tas em andamento ignoram a situação 
quase falimentar de muitos setores eco-
nômicos que se encontram em abismal 
retração em face da Pandemia, espe-
cialmente os setores de serviços (restau-
rantes, turismo, academias etc.).

O Estado Brasileiro precisa repensar 
a sua forma de atuar neste momento, 
concedendo a si mesmo o direito de fa-
zer o melhor enfrentamento da situação 
de guerra que vivemos, contra um ini-
migo mortal e que vem minando todos 
os setores da sociedade brasileira.

CLAUDIO LEITE PIMENTEL É 
ADVOGADO TRIBUTARISTA

Medidas Tributárias no combate à 
Covid

Quanto para fi nalizar agora?
queria para fi nalizar na hora, sem dei-
xar o leilão correr.

A ideia é interessante, e o vende-
dor foge do risco de ver seu produto 
arrematado por um valor muito baixo. 
Por outro lado, ele abre mão da possi-

bilidade de atingir valores mais 
expressivos. Quem está fazendo 
a oferta procura se manter den-
tro de valores conservadores, e 
nisso se inicia uma “dança” que, 
por vezes, antecipava a venda.

Nem sempre o vendedor 
aceitava a ideia. Sem sempre o com-
prador ofertava valores atraentes. 
Mas, enquanto tudo isso acontecia, o 
leilão seguia, com os interessados de 
olho no prazo fi nal e atentos aos lan-
ces dos concorrentes.

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

Eu fi z muita compra nos sistemas de leilão, tanto fechando de 
forma antecipada com o vendedor quanto nos lances. Perdi, tam-
bém, muita negociação, por não conseguir estar acompanhando 
os momentos fi nais do anúncio. Tudo isso fazia esse tipo de 
compra ter um “tempero” especial, algo único que, ao menos por 
hora, fi cou apenas na memória.

CLIC 
FINAL 

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

Provavelmente o pessoal mais jo-
vem não vai ter vivido uma fase muito 
interessante do comércio eletrônico: 
os leilões online. E não estou falando 
desses que existem hoje, mas de sites 
especializados em venda de qualquer 
coisa usada, na base do lan-
ce mais alto. Serviços como 
o Arremate, adquirido após 
alguns anos de vida pelo 
Mercado Livre, foram pio-
neiros nessa modalidade.

A lógica era bem simples: 
você fazia um anúncio, colocava o lan-
ce mínimo, determinava o período de 
leilão (em alguns serviços o período 
era fi xo) e deixava correr. Para evitar 
prejuízos alguns portais ofereciam a 
possibilidade de se defi nir um valor 
mínimo para venda, algo que existe 
até mesmo em leilões presenciais, 
mas isso espanta o interessado, pois 
ele nuca sabe qual o valor defi nido e 
acaba por não se interessar em acom-
panhar a movimentação da venda sem 
a certeza de que, de fato, quem ofere-
cer mais vai fi car com o item.

Só que, em alguns casos, o interes-
sado não queria fi car na “briga” dos 
lances, e enviava uma mensagem para 
o vendedor perguntando quanto ele 

CLAUDIO LEITE PIMENTEL

Como se não houvesse temas mais urgentes a 
tratar num estado que sofre terrivelmente com a 
pandemia, a Assembleia Legislativa de São Paulo 
prepara-se para votar um projeto que, a pretexto de 
proteger os mais jovens, estimula a censura e a discri-
minação de minorias.

O estapafúrdio PL 504/2020, de autoria da depu-
tada Marta Costa (PSD), veda qualquer publicidade 
no território paulista “que contenha alusão a prefe-
rências sexuais e movimentos sobre diversidade se-
xual relacionados a crianças”.

Numa emenda ao texto, a deputada Janaina 
Paschoal (PSL) substituiu “preferências” por “orienta-
ção”, e incluiu os adolescentes. Em sua justifi cativa ao 
diploma, Costa alude a um “desconforto emocional” 
que seria imposto a “inúmeras famílias” por um su-
posto “uso indiscriminado” desse tipo de propaganda. 
Paschoal vai além, mencionando riscos de jovens “se 
declararem transexuais e serem submetidos a trata-
mentos hormonais precoces”.

Compreensivelmente, a proposta gerou reações 
de outros parlamentares e de diversas entidades, que 
apontaram o caráter preconceituoso e discriminató-
rio contra a comunidade LGBT.

Com efeito, em sua redação torta e vaga, o pro-
jeto institui uma deplorável censura prévia a determi-
nados tipos de publicidade, como as que envolvam 
temáticas LGBT ou mostrem casais homoafetivos. 
Ferem-se, dessa maneira, princípios fundamentais da 
Constituição, como apontou a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

Não bastassem os vícios de conteúdo, o projeto 
é também inconstitucional na forma. A Carta de 1988 
é cristalina ao estabelecer, no artigo 22, que compete 
à União, e não a estados e municípios, legislar sobre 
propagandas comerciais.

Discussões acerca dos limites da publicidade 
infantil, bem como preocupações sobre possíveis ex-
cessos sexuais em anúncios, são pertinentes, por cer-
to, e ocorrem há tempos. Descabido é que se busque 
tratar da matéria por meio de uma campanha ideo-
lógica persecutória e ao arrepio da Constituição. Tam-
pouco se deve abordar o tema pelo prisma autoritário 
da proibição, que não só agride o direito à informação 
como faculta ao Estado a prerrogativa de substituir os 
pais na decisão do que pode ser visto por seus fi lhos.

Por imperfeita que seja, a autorregulamentação 
ainda constitui o melhor caminho para se lidar com 
essa e outras questões similares.

Editorial

Errado por vias tortas

CADEIRA DE
MARCO AURÉLIO
A Associação Nacional dos Magistrados 

Estaduais (Anamages), entidade de classe que 
integra mais de 1,2 mil magistrados, defen-
deu o nome do juiz Mirko Vincenzo Giannot-
te, da Vara da Fazenda Pública de Sinop para 
assumir a vaga que será aberta no Supremo 
Tribunal Federal (STF), com a aposentadoria 
do ministro Marco Aurélio Mello. Mirko per-
tencente ao quadro de dirigentes da Anama-
ges como conselheiro representante de Mato 
Grosso junto ao Conselho Deliberativo. Em 
nota, a associação defendeu que o presiden-
te Jair Bolsonaro escolha um magistrado da 
Justiça dos Estados, para que “a Suprema 
Corte possa ter entre seus integrantes um 
julgador preparado, conhecedor da realidade 
jurisdicional”.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

COBROU PREFEITOS
O governador Mauro Mendes lamentou que a 

população tenha voltado a se aglomerar em ba-
res e restaurantes após o afrouxamento das me-
didas restritivas contra a Covid-19, como ocorreu 
na Grande Cuiabá. Mendes cobrou uma atuação 
mais forte das prefeituras na fi scalização do 
cumprimento das medidas de biossegurança, 
ressaltando que isso não é função da PM. “É la-
mentável que a gente veja cena de grandes aglo-
merações. Agora, tem que ter uma fi scalização 
mais forte de postura, fi scalização municipal. 
Não é função da PM fazer esse tipo de fi scaliza-
ção”, criticou.

Crédito: Divulgação
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Tampouco se deve abordar o tema pelo pris-
ma autoritário da proibição, que não só agride 
o direito à informação como faculta ao Estado a 
prerrogativa de substituir os pais na decisão do 
que pode ser visto por seus fi lhos
“ “ Um posto de combustível teve um princípio de incêndio em Sinop após 

um cliente se distrair e sair com o carro antes de terminar o abastecimento. 
Uma câmera de segurança do posto fl agrou o momento do incidente. Dois 
carros estavam parados na mesma bomba. O veículo branco que aparece 
em primeiro plano na imagem está abastecendo. Em determinado momen-
to, o motorista sai com o carro sem perceber que a mangueira ainda estava 
conectada a ele. Nesse momento, a bomba cai e um incêndio se inicia. O 
frentista agiu rapidamente e usou um extintor de incêndio para apagar as 
chamas. Segundo o gerente do posto, todos os funcionários são capacita-
dos para esse tipo de situação.
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Secretária chora por ataques racista
sofridos após denúncia de medicamentos
DA REPORTAGEM

A secretária de Saúde 
de Cuiabá, Ozenira Félix, fez 
um desabafo durante sua 
fala em sessão online da Câ-
mara de Cuiabá na manhã 
desta terça (27), e contou que 
tem sofrido ataques racistas 
desde que as denúncias de 
medicamentos vencidos vie-
ram à tona.

“Eu nunca havia sentido 
o que eu tenho sentido. Eu 
não tenho nenhum tipo de 
problema na cobrança, mas 
eu gostaria de quem estives-
se ouvindo, a minha cor não 
me define. Isso não tem nada 
a ver com os vereadores, 
mas o que eu tenho passado 
nesse momento e ninguém 
sabe. Eu tinha que fazer esse 
desabafo”, lamentou Ozenira, 
após fazer uma explanação 
sobre sua trajetória na vida 
pública.

A secretária esclareceu 
que os ataques racistas não 
vieram dos vereadores da 
oposição que filmaram e pu-
blicaram na mídia imagens 
sobre medicamentos venci-
dos, mas sim da população. 
Ozenira afirmou que sente 
muito por isso estar machu-
cando inclusive seus filhos.

Ao final de sua expla-
nação, a gestora contou que 
sua relação com o racismo 
acontece desde o início da 
vida pública, e lembrou de 
uma vez que ela foi ter uma 
reunião com o governador 

Blairo Maggi e uma pessoa 
da recepção disse: “Coitada, 
vive, na cozinha e se acha”. 
Logo depois, quando ela en-
trou para encontrar com o 

CUIABÁ. Durante sessão online, Ozenira Félix fez um desabafo quanto às injúrias sofridas
Foto: RepRodução

ozenira desabafou em sessão da câmara

Dorner entregou verba para reforma do prédio 

Mato Grosso não poderá importar 1,2 milhão de doses de 
vacina russa 

Foto: divulgação

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, entregou ao 3º 
Comando Regional da Polícia 
Militar o valor de R$ 200 mil 
que serão aplicados na tro-
ca da estrutura elétrica do 
quartel, que foi construído 
na década de 1980. O recur-
so também será utilizado em 
ampliação que está prevista 
na unidade. Na semana pas-
sada, foi entregue a reforma 
do refeitório do CR. Foram 
investidos R$ 170 mil na pin-
tura, troca de utensílios, cli-
matização e modernização 
do espaço.

O batalhão de PM re-
cebeu do Governo do Esta-
do seis motos Honda XR 300 
destinados às equipes de 
policiais militares da Compa-
nhia Raio de Moto-Patrulha-
mento para o policiamento 
ordinário.

DA REPORTAGEM

A Câmara de Sinop re-
provou o Projeto de Lei de 
autoria do vereador Dilmair 
Callegaro (PSDB), que reco-
nhecia os serviços e as ati-
vidades educacionais como 
essenciais. Votaram contra: 
Professora Graciele (PT), Pau-
linho Abreu (PL), Luís Paulo 
(PROS), Ademir Debortoli 
(Republicanos), Celsinho do 
Sopão (Republicanos), Toni-
nho Bernardes (PL), Lucinei 
(MDB), Célio Garcia (DEM) e 
Juventino (PSB).

Os parlamentares che-
garam a pedir que o projeto 
fosse aprovado em primeira 
votação, para adição de pos-
síveis emendas para segun-
da votação, no entanto, o 
entendimento não ganhou 
força. “Recebi várias men-
sagens de professores que 

A utilização das motos 
no policiamento é um com-
plemento ao trabalho dos 

não têm condição de ter um 
computador, uma internet 
de qualidade para dar aula 
online. É sim essencial”, dis-
se Dilmair.

“O projeto não obriga 
professor a voltar a sala de 
aula, ele dá condições, se ti-
ver condições de voltar, se 
as normas sanitárias forem 
possíveis. Aqui, podemos 
estar condenando nossos 
futuros cientistas, médicos, 
professores”, argumentou o 
autor do projeto.

Nas Comissões de Jus-
tiça e Redação, de Ecolo-
gia, Meio Ambiente, Saúde 
e Seguridade Social, e de 
Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia, Desporto e As-
sistência Social, bem como 
do departamento jurídico 
da câmara o projeto chegou 
a receber parecer favorável. 
Além disso, alguns vereado-

SINOP

3º comando Regional da PM
recebe R$ 200 mil para reformas

SINOP

câmara reprova projeto que tornava
essenciais serviços educacionais

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
negou o pedido feito por 
Mato Grosso e mais 13 esta-
dos para importação da Spu-
tnik V, vacina russa contra a 
Covid-19. O entendimento do 
órgão é de que há mais ris-
co do que benefício no imu-
nizante e que faltam dados 
para subsidiar a autorização 
para importação.

A votação do pedido 
durou cerca de cinco horas. 
Os membros da Anvisa le-
varam em consideração que 
três gerências técnicas do ór-
gão recomendaram a repro-
vação dos pedidos. 

Uma dessas áreas 
apontou falhas de segurança 
relacionadas ao desenvolvi-
mento do imunizante. Já a 
gerência de fiscalização afir-
mou que não pode fiscalizar 
todos os sete locais de fabri-
cação, durante inspeção fei-
ta na Rússia.

Além disso, foi citado 
que a Anvisa não conseguiu 

localizar os fabricantes da 
matéria-prima da vacina e 
que não recebeu um relató-
rio técnico capaz de compro-
var os padrões de qualidade, 
não tendo conseguido tal 
documento nem mesmo em 
países onde o imunizante já 
está sendo aplicado.

Outro ponto levado em 
consideração pela Anvisa é 
de que a maioria dos países 
que autorizaram a aplicação 
da Sputnik não tem tradição 
na análise de medicamentos 
e que, em 23 países que fe-
charam contrato para aquisi-
ção do imunizante, a vacina-
ção ainda não começou.

Com a reprovação do 
pedido, Mato Grosso fica im-
pedido de importar 1,2 mi-
lhão de doses que comprou, 
o que seria suficiente para 
vacinar mais de 600 mil pes-
soas no estado. 

As vacinas seriam en-
tregues em quatro parcelas. 
A primeira seria no final des-
te mês; a segunda remessa 
chegaria em maio; a terceira, 
em junho; a quarta, em julho.

1,2 MILHÃO DE DOSES

anvisa nega pedido 
para Mt comprar a
vacina Sputnik V

governador, a pessoa estava 
dentro da sala. Maggi então 
abraçou Ozenira e afirmou: 
“Tudo o que você precisar, 
você pede para essa pessoa”. 

A secretária disse que aquilo 
foi gratificante, porque o go-
vernador, assim como Ema-
nuel, não leva em conta a cor 
de sua pele.

res, deram parecer favorável 
nas comissões, mas tiveram 
posicionamento contrário 
na tribuna, dentre eles Ade-
mir Debortoli, Toninho Ber-
nardes, Celsinho do Sopão 
e Lucinei. No texto, constava 
que os serviços educacio-
nais, por meio da oferta de 
aulas presenciais, remotas 
ou a distância – EaD, em ins-
tituições de ensino públicas 
e privadas, passariam a ser 
essenciais com a possível 
aprovação. Dilmair defendia 
que o exercício das ativida-
des educacionais, indepen-
dente da modalidade, não 
estaria sujeito a suspensão 
ou interrupção, “cabendo ao 
poder executivo estabelecer 
restrições, com as normas 
sanitárias e os protocolos a 
serem seguidos, inclusive 
quanto à ocupação máxima 
dos estabelecimentos”.

Entre os professores 
da casa, Mário Sugizaki (Po-
demos), que atua no ensi-
no superior, foi favorável ao 
projeto. “Eu entendo que é 
essencial. A educação deve-
ria ser prioritária, essencial 
em nosso país, e a gente vê 
que não é. Como educador, 
como professor, como técni-
co e acreditando na impor-
tância do quanto as crianças, 
jovens e adultos precisam, 
eu entendo que esse projeto 
é importante sim para que 
possa ser aprovado”.

Por outro lado, Graciele, 
que também leciona no en-
sino superior e educação bá-
sica, votou contra. Ela pres-
tou solidariedade às mães e 
famílias que precisam, por 
exemplo, deixar os filhos nas 
escolas para trabalhar, mas 
disparou que a escola “não é 
assistencialismo”.

“O que mais dói é os 
anos de trabalho serem com-
prometidos pela cor da mi-
nha pele. Não posso permitir 
isso. Eu durmo tranquila, mas 

isso me incomodou, porque 
machucou profundamente 
os meus filhos. E isso é inad-
missível”, lamentou Ozenira, 
em prantos.

policiais, que conseguem 
agir com maior rapidez nos 
deslocamentos para atender 

ocorrências, patrulhar locais 
ermos, vulneráveis e de difícil 
acesso.
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Sinop é destaque no jornal El
País como o “berço da soja”
DA REPORTAGEM

Sinop foi destaque em 
uma matéria especial do jor-
nal espanhol El País, que tra-
ta sobre “O superpoder da 
soja no Brasil”. A matéria as-
sinada pela jornalista Naiara 
Galarra Gortázar, circulou na 
edição do fim de semana e 
destaca Sinop como um dos 
principais territórios do setor 
produtivo de grãos do país. 
No texto, a jornalista consi-
dera a região como “berço do 
setor da soja”.

O jornal destaca que 
mesmo com os efeitos ne-
gativos da pandemia da Co-
vid-19 nos mais diversos se-
tores da economia do país, o 
agronegócio foi o único que 
continuou a crescer. “Mesmo 
na difícil conjuntura do coro-
navírus, o agronegócio brasi-
leiro vive um doce momento. 
A produção está mais alta do 
que nunca[...]”, afirma ela.

Ao falar da importância 
desse setor produtivo para o 
município e país, Naiara afir-
ma que “a soja é para o sécu-
lo XXI brasileiro o que o açú-
car foi para o século XVII, o 
ouro para o XVIII e o café para 
o XIX”, recordando da impor-
tância dessas revoluções para 
os séculos passados.

A jornalista lembrou dos 
recém pavimentados 175 km 
da rodovia BR-163, que liga 

Cuiabá aos portos de Miri-
tituba/PA, e destacou a im-
portância das estradas com 
infraestrutura para a escoa-
ção da produção. “Os 900 km 
agora todo asfaltados encur-
tam de quatro para dois dias 
o transporte de cargas até o 
porto. A outra rota envolve 
2,5 mil de caminhão até o Sul 
e 5 mil km de barco ao lon-
go da costa do Brasil e países 
vizinhos para então se dirigir 
ao Canal do Panamá. A eco-
nomia de tempo e dinheiro é 
enorme”, comentou.

Diante do destaque em 
nível internacional, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Klayton Gonçal-
ves, comemora a visão que 
o exterior tem da cidade e 
reforça que “o agronegócio 
é destaque em nossa cidade 
e mostra a força que temos 
aqui, com a garra dos nossos 
produtores. Agora, diante do 
mundo, temos o nosso galar-
dão e é incrível ver o nome 
de nossa querida cidade ser 
apontada como referência, 
que nós já temos a certe-
za que ela é, agora em nível 
mundial”.

O gestor lembra que a 
economia local foi ainda mais 
enriquecida com a chega-
da da indústria de etanol de 
biocombustível na cidade, a 
Inpasa. O milho foi valorizado 
e houve um fomento maior 

Foto: Victor MoriyaMa

Caminhões descarregam soja em um silo da cidade de Sinop

ECONOMIA EM ASCENSÃO. Matéria fala da importância que o setor produtivo tem para o município
na produção do alimento, 
uma vez que os grãos produ-
zidos na cidade e região pas-
saram a ser, em grande par-
te, absorvidos pela empresa 
para produção de combus-
tível e demais derivados do 
produto.

Outro fator destacado 
na reportagem, foi a prospe-
ridade provocada pelas opor-
tunidades da cidade aos que, 
no passado, investiram a vida 
neste município.  “A frota de 
veículos —com quase tantos 
carros como moradores—, 
a loja gourmet com delícias 
importadas e uma sofistica-
da butique de bolsas que não 
destoaria na zona opulenta 
São Paulo dão uma ideia da 
riqueza”, escreveu.

DADOS
LOCAIS
Levantamento da Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Sinop, somen-
te no ano de 2020, indica 
que o município teve 3.974 
empresas abertas uma cres-
cente de pouco mais de 8% 
em relação ao ano anterior. 
“Somos grandes em outros 
segmentos, como por exem-
plo na prestação de serviços. 
Além disso, fomos apontados 
como destaque em um estu-
do nacional como referência 
no agro e no setor imobiliá-
rio”, ressaltou o secretário.

Um balanço de pro-
dutividade divulgado pelo 
Núcleo de Projetos e Desen-
volvimento Urbano de Sinop 

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de ga-
rantir assistência financeira à 
família diante de uma adver-
sidade, somado ao cenário de 
pandemia e incertezas, mui-
tas pessoas passaram a recor-
rer aos seguros de vida. Essa 
iniciativa também foi tomada 
pelo produtor rural Rone Ce-
sar Marcelino, de Confresa, 
associado da cooperativa Si-
credi Araxingu, que em mar-
ço contratou um seguro de 
vida e foi surpreendido posi-
tivamente com o prêmio de 
R$ 25 mil, que levou em um 
dos sorteios mensais que o 
produto prevê.

Associado da coopera-
tiva há 10 anos, Marcelino é 
pecuarista e recentemente 
comprou sua segunda pro-

DA REPORTAGEM

A combinação de oferta 
restrita e demanda aquecida 
vem elevando as cotações do 
milho desde meados de feve-
reiro, segundo informam pes-
quisadores do Cepea.

Mais recentemente, o 
atraso na semeadura e a ir-
regularidade das chuvas 
aumentaram as incertezas 
quanto à produtividade das 
lavouras da segunda safra, o 
que vem reforçando o aumen-

DA REPORTAGEM

Conhecido em todo o 
Mato Grosso como um dos 
municípios que mais possui 
áreas de pastagens para se-
rem convertidas em lavouras, 
a Secretaria de Agricultura de 
Canarana fez uma projeção 
de aumento de área planta-
da de soja para as próximas 
cinco safras.

No ciclo 2015/16, o mu-
nicípio plantava 235 mil hec-
tares com soja, saltando para 
275 em 2020/21, um cresci-
mento superior a 17% em seis 
safras. Porém, com os preços 
da soja e do milho atrativos 
no mercado internacional, o 
crescimento deve ser ainda 
maior nos próximos cinco 
anos.

Conforme o secretá-
rio da pasta, Cleyton Dias de 
Souza, Canarana tem quase 
um terço de sua área aberta 
em pastagens. Dos mais de 
400 mil hectares entre lavou-
ra e pastagens, 275 mil já são 
de lavouras e 132 mil hectares 
ainda permanecem destina-
dos à pecuária. “Além disso, 
nós ainda temos muitas áre-
as de mata em Canarana que 
podem ser derrubadas legal-
mente”, disse Cleyton.

Diante desses números, 
espera-se um crescimento de 

pelo menos 27% das áreas de 
lavouras até a safra 2025/26, 
chegando a 350 mil hectares 
com soja. “Acreditamos que a 
área para a próxima safra em 
Canarana vai ficar superior a 
280 mil hectares. Só em uma 
fazenda, que já sabemos, 
o aumento vai ser de cinco 
mil”, disse o secretário.

Apesar dos bons preços, 
o que anima os produtores 
a investir na conversão das 
lavouras, o processo só não 
ocorre mais rapidamente 
porque pecuária ainda é for-
te no município. Conforme 
dados da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedec), com base no 
ano de 2020, somente Sor-
riso planta mais de 400 mil 
hectares com soja em Mato 
Grosso, estando disparada 
na liderança com 590 mil. Na 
sequência, entre a segunda e 
a sétima posição, as áreas fi-
cam entre 345 e 396 mil, mas 
se concentram em municí-
pios sem novas áreas para se-
rem convertidas em lavouras.

Quando atingir 350 mil 
hectares, Canarana se con-
solidará entre os oito maiores 
produtores de soja do Mato 
Grosso, posição que já ocu-
pa atualmente, porém um 
pouco distante do pelotão da 
frente.

Dinheiro ganho no sorteio será investido em sua nova
propriedade 

Irregularidade das chuvas aumentou incertezas quanto à 
produtividade Município tem se tornado uma força estadual no agronegócio

CONFRESA

Pecuarista é premiado com R$ 25 
mil em sorteio de seguro de vida

MILHO

Preços continuam em alta,
mas produtividade preocupa

EM 5 SAFRAS

Canarana espera 
chegar a 350 mil 
hectares com sojaFoto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

to nos preços, que operam em 
patamares recordes reais em 
muitas praças brasileiras. En-
tre 16 e 23 de abril, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa avan-
çou 0,84%, fechando a R$ 98,7/
sc de 60 kg na sexta (23), re-
corde real da série. Em Cana-
rana, o preço da saca do milho 
está sendo contato, confor-
me Instituto Matogrossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), está sendo cotado à 
R$ 75,68. Em Querência, à R$ 
75,58, conforme o instituto.

(Prodeurbs), apontou que 
o mês de março de 2021, foi 
expressivo com relação ao 
número de alvarás de cons-

priedade, onde está cons-
truindo uma casa para a fa-
mília. Segundo o produtor, 
o dinheiro ganho no sorteio 
será investido em sua nova 
propriedade.

A gerente de negócios 
do segmento agro do Sicredi 
em Confresa, Karla Fabiana 
Tomaz de Souza, ressalta que 
a vida é o maior bem que as 
pessoas têm e que por isso é 
tão importante ter o produ-
to. “Ter um Seguro de Vida 
é garantir um futuro para a 
família, uma segurança. Meu 
marido faleceu há quase 10 
anos, e até hoje a minha filha 
é contemplada pelo seguro 
que ele deixou. É uma forma 
de proporcionar a família um 
norte a seguir”, exemplifica.

O Seguro Mais em Vida, 
feito por Marcelino, pode ser 

contratado por associados 
entre 14 e 65 anos e cobre 
morte natural, doenças pré-
-existentes e acidentes. Karla 
explica que para contratar 
basta ter conta corrente ou 
poupança no Sicredi, entrar 
em contato com a cooperati-
va e fazer uma simulação.

Além do Seguro de 
Vida, o Sicredi oferece diver-

sas linhas de seguro tanto 
para pessoa física e jurídica. 
Para empresas são ofereci-
dos seguros de vida, automó-
vel, rural e patrimonial; e para 
associados pessoas físicas 
estão disponíveis seguros de 
vida, automóvel, rural, resi-
dencial e de responsabilida-
de civil, no caso de médicos 
e dentistas.

trução emitidos e bateu re-
corde da média histórica dos 
últimos 20 anos. Foram expe-
didos 252 alvarás.



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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

VENDAS

66 3535-1000
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INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS J N-ME, CNPJ: 
38.295.359/0001-06, situada Rua Marcilio Dias nº 2218 esqui-
na com Avenida do Comércio, Setor Industrial, no município de 
Santa Carmem/MT, torna público que requereu à SEMA-MT Se-
cretaria Estadual de Meio Ambiente/MT a Alteração da Razão 
Social da Licença de Operação. Não foi determinado EIA/RIMA.

 MADEIRA VERDE EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 
22.812.253/0001-00, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 317940/2018), PARA ATIVIDADE DE SER-
RARIA COM DESDOBRAMENTO E BENEFICAMENTO DE 
MADEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT. NÃO EIA/
RIMA.

A EMPRESA IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA EPP, 
CNPJ: 37.431.756/0001-03, LOCALIZANDA NA AVENIDA RIO 
TAPAJÓS, N° 397, SALA 01, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE 
IPIRANGA DO NORTE/ MT, VEM TORNAR PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE), A LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO - 
LAC PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉNS GERAIS (EMISSÃO 
DE WARRANTS), NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/
MT – NÃO EIA -RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICADO: DEBORA DA SILVA SOUSA – CPF: 016.608.121-35
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titu-
lar de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 
Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 07/12/2011 e adi-
tivo na data de 24/10/2017 na qualidade de compromissária compradora do 
LOTE 07 da QUADRA 06 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2020, 
10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria No-
tificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmen-
te, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notifi-
cação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.
com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 
99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 
78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em 
posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento 
parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito cor-
responderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as me-
didas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas 
contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTI-
FICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e 
honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Códi-
go Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para 
que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, descon-
siderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos in-
teressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico - SRP 015/2021, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINA-
DO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DOS 
LOGRADOUROS NA SEDE E NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.. Reaberto prazo de acolhimen-
to de propostas, utilizada a Súmula 473 STF, retornado os atos até esta nova 
publicação. Ficando marcada nova sessão pública para às 13:00 (horário de 
Brasília) do dia 07 de maio de 2021. Acolhimento das propostas eletrônicas: 
até às 18h do dia 06/05/2021 através do site www.bll.org.br. Peixoto de Aze-
vedo 27 de abril de 2021.

Natália Fernandes da Silva 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 12/05/2021, às 
08H00, objetivando  o  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FU-
TURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES 
BASCULANTES COM OPERADOR E CONDUTOR RESPECTIVAMENTE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS DE NOVO MUNDO-MT, conforme es-
pecificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min 
às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br Novo 
Mundo, MT,27 de abril de 2021.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50, localizada na Ro-
dovia BR163, S/N, Armz. 2 Comércio Defensivos Dep. Merc. 
Terceiros, Loteamento do Valo, município de Sorriso/MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/Sorriso – Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/MT a Renovação 
da Licença de Operação - RLO, para a atividade de “Comér-
cio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo” e “Depósitos de mercadorias para terceiros, 
exceto armazéns gerais e guarda-móveis”. Responsável Técni-
co: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 
 
O Município de Vera – MT, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que encontra-se aberto procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO Nº 005/2021, visando a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS CIRÚRGICAS, ÁLCOOL 
GEL E LÍQUIDO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS E 
MUNÍCIPES USUÁRIOS/ATENDIDOS NAS UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 
DO MUNICÍPIO, MATERIAIS A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DO 
COVID – ALI/ACO/EPI, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E 
CIDADANIA, tipo “menor preço por ITEM”, conforme Termo de Referência. 
Realização: por meio do site www.bllcompras.org.br Data de início para o 
recebimento das propostas: das 14h00min do dia 29/04/2021 até às 08h00min 
do dia 07/05/2021 (horário de Brasília – DF). Data e horário de início da 
sessão: Dia 07/05/2021 as 08h30min. (horário de Brasília - DF). O edital 
completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Vera, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente, no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br; ou através do site www.bllcompras.org.br Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  

Vera – MT, 27 de abril de 2021 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA/PABLO JÚNIOR GONÇALES 

PREGOEIROS - Portaria nº 015/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 – SRP Nº 023/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário 
Local), do dia 12 de Maio de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2021, Registro de Preços nº 023/2021, DESTINADO 
À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE/FRETE DE CALCÁRIO A SER 
DISTRIBUÍDO AOS PEQUENOS PRODUTORES, COOPERATIVAS E 
COMUNIDADES AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE VERA - MT, tipo “menor 
preço por ITEM”, conforme descrições e quantidades constantes no Termo 
de Referência do Edital. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - 
MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, 
Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: licitacaovera@gmail.com.  

Vera – MT, 27 de abril de 2021 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021 
 
O Município de Vera – MT, torna Público para conhecimento dos interessados, 
que se encontra aberto procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO Nº 004/2021, visando FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
tipo “menor preço por ITEM”, conforme Termo de Referência. Realização: por 
meio do site www.bllcompras.org.br Data de início para o recebimento das 
propostas: das 14h00min do dia 29/04/2021 até às 08h00min do dia 
11/05/2021 (horário de Brasília – DF). Data e horário de início da sessão: Dia 
11/05/2021 as 09h00min. (horário de Brasília - DF). O edital completo poderá 
ser retirado na Prefeitura Municipal de Vera, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente, no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br; ou através do site www.bllcompras.org.br Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  
 

Vera – MT, 27 de abril de 2021 
PABLO JÚNIOR GONÇALES 

PREGOEIRO - Portaria nº 015/2021 

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 029/2021, 

destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

materiais de construção para pavimentação asfáltica, recuperação de 

bueiros e sarjetas, teve como vencedoras as empresas: MOREIRA & CIA 

LTDA, com valor total de R$ 221.250,00 (duzentos e vinte e um mil e 

duzentos e cinquenta reais),  PATRICIO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA ME, com valor total de R$ 295.200,00 (duzentos e 

noventa e cinco mil e duzentos reais), JUNQUEIRA COMERCIO DE 

BRITA E AREIA EIRELI, com valor total de R$ 1.184.248,00 (um milhão e 

cento e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 27 de abril de 2021.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 031/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais hospitalares, teve como vencedoras as empresas: 
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, com valor total 
de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), HIPER DENTAL COM E 
REPRESENT. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-
HOSPITALAR LTDA EPP, com valor total de R$ 33.334,80 (trinta e três mil 
e trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), JR LACERDA 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, com valor total de R$ 
7.530,00 (sete mil e quinhentos e trinta reais), JM REPRESENTACOES 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, com valor 
total de R$ 49.577,60 (quarenta e nove mil e quinhentos e setenta e sete 
reais e sessenta centavos), LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME, com valor total de R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais), TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI - EPP, com valor total de R$ 57.210,00 (cinquenta e 
sete mil e duzentos e dez reais), MEDEFE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 72.300,00 (setenta e dois 
mil e trezentos reais), A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, com valor total de R$ 
3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais), GRAFICA DO PRETO 
LTDA, com valor total de R$ 10.280,00 (dez mil e duzentos e oitenta 
reais), MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, com valor 
total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), VALE DO 
TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
com valor total de R$ 330,40 (trezentos e trinta reais e quarenta 
centavos). Campo Novo do Parecis-MT, 27 de abril de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 - SRP
REAVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, o reaviso da licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, que tem como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira serrada 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT, tendo em vista que a primeira sessão não teve 
participantes, sendo necessário a remarcação do processo para nova 
data. ABERTURA DA NOVA SESSÃO DE LANCES: 11 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, 27 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
 
O MUNICIPIO DE MATUPÁ - MT, inscrito no CNPJ nº 24.772.188/0001-54, 
torna público que requereu junto a SEMMA-MATUPÁ-MT, a Licença de 
Operação Provisória (LOP), para extração de jazida de cascalho, para 
empréstimo de obras civis públicas, sob coordenadas geográficas latitude 
10°11'33.65"S e longitude 54°54'0.84"O, na área total de 2,50 hectares, 
localizada na Gleba X, Zona Rural do Município de Matupá/MT. 
 

Matupá – MT, 27 de abril de 2021 



DA REPORTAGEM

Tarde de sábado em São 
Januário. Adversário do Vasco 
na rodada final da primeira 
fase do Campeonato Cario-
ca, o Resende se apresentou 
para o jogo com 11 titulares e 
apenas sete reservas, cinco 
a menos do que o permitido. 
Destes suplentes, um era jor-
nalista e YouTuber, mas não 
um atleta profissional. Dias 
antes do jogo, diante da pro-
ximidade do fim do Estadual 
e da falta de calendário para a 
temporada, o clube antecipa-
ra a dispensa de nada menos 
do que 11 jogadores.

Um dia depois, foi a vez 
de o Macaé se apresentar 
para enfrentar o Botafogo 
com oito suplentes no banco 
e alguns jovens entre os rela-
cionados. Após dispensas de 
atletas, o elenco desfalcado 
eram somente a face visível 
de um problema maior.

Na rodada anterior, 
quando foram derrotados 
pelo Madureira, os jogadores 
se sentaram no gramado de 
Conselheiro Galvão em pro-
testo. O time, que ganhou 
apenas um ponto em 11 jogos, 
não recebeu salários na atual 
temporada. Semanas antes, o 
Bangu, vice-lanterna do Ca-
rioca, também vira um protes-
to de atletas: por falta de pa-
gamento, o elenco se recusou 
a treinar.

É absolutamente cons-
trangedor ver os gigantes 
nacionais submetidos a jogos 
contra rivais mambembes, 
incapazes de se apresenta-

CALENDÁRIO APERTADO

Bancos de reservas
vazios: a imagem do
esgotado modelo
dos Estaduais

rem compostos, a ponto de 
deixarem assentos vazios nos 
bancos de reservas por falta 
de atletas. As cenas do fim de 
semana, comuns nas rodadas 
finais dos Estaduais em boa 
parte do Brasil, derrubam al-
guns discursos e terminam 
com qualquer dúvida sobre a 
maior das urgências do país: 
a reforma profunda no calen-
dário. O Brasil se acomodou 
num sistema que é ruim para 
todos. A incapacidade dos pe-
quenos de cumprirem obri-
gações durante os escassos 
três meses de disputa torna 
cristalino que os torneios não 
cumprem mais qualquer ob-
jetivo: não sustentam finan-
ceiramente os menores em 
condições minimamente dig-
nas, sufocam o calendário dos 
grandes e não preenchem o 
vazio de compromissos dos 
clubes que não estão na elite. 
Encerrada a fase inicial dos 
Estaduais, dezenas de clu-
bes ficam sem atividade. Ou, 
ao menos, sem competições 
capazes de gerar alguma re-
ceita. Saem de cena os jogos, 
entra o desemprego.

Chegamos a uma es-
trutura que, enfim, igualou 
as sensações dos gigantes e 
dos pequenos em relação aos 
Estaduais: o modelo cria pro-
blemas para a esmagadora 
maioria - espécie de ilha no 
futebol brasileiro, o Campeo-
nato Paulista tem bom nível 
técnico e sustentabilidade fi-
nanceira, mas a maratona de 
jogos é tamanha que as últi-
mas rodadas assistiram a um 
desfile de equipes reservas.

Protesto do Macaé: sem salários 

Foto: RepRodução

Foto: BRuno CassuCCi

Veterano possui contrato até dezembro

Estádio Centenário de Armênia conta com jardins em suas laterais

SÃO PAULO

Hernanes: renovação automática 
se atingir meta como titular

FLUMINENSE

Conmebol confirma que partida 
contra o Santa Fe será em Armenia
DA REPORTAGEM

Com a proibição de 
eventos esportivos em Bo-
gotá, capital da Colômbia, 
em razão das altas taxas de 
Covid-19, a Conmebol con-
firmou que a partida desta 
quarta (28), entre Santa Fe 
e Fluminense, pela segunda 
rodada da Libertadores da 
América, será realizada no 
Estádio Centenário de Arme-
nia. O horário está mantido 
para 20h. O Estádio Cente-
nario de Armenia foi palco da 
estreia da seleção brasileira 
no Pré-Olímpico, em janeiro 
de 2020. Com a alteração, o 
Fluminense jogará em uma 
altitude consideravelmente 
menor do que a que encon-
traria em Bogotá. A cidade 
de Armenia possui 1.480m 
de altitude, contra 2.600m 
da capital colombiana. Por 
outro lado, a delegação trico-
lor precisará fazer um deslo-
camento entre as cidades, já 
que, como não tinha a con-
firmação oficial da mudança 
na segunda-feira, embarcou 
como programado inicial-

DA REPORTAGEM

De volta a campo no 
último domingo após supe-
rar uma lesão na panturrilha, 
Hernanes possui contrato 
com o São Paulo até o fim da 
temporada, mas tem a possi-
bilidade de renovar o compro-
misso automaticamente por 
mais um ano, segundo uma 
cláusula no contrato.

Para liberar essa renova-
ção, Hernanes precisa atuar 
como titular em 60% das par-
tidas oficiais da equipe entre 
1º de janeiro e 15 de dezembro 
de 2021. Caso obtenha o nú-
mero estimado e deseje per-
manecer até o fim de 2022, o 
meio-campista deve comuni-
car o São Paulo até 20 de de-
zembro deste ano. O compro-
misso foi assinado ainda com 
a antiga gestão do clube.

Hernanes pretende jo-
gar pelo menos mais uma 
temporada, seja no São Paulo 
ou em outro clube a partir de 

mente para Bogotá.
A mudança se deu em 

razão de um decreto publica-
do no último domingo pela 
Prefeitura de Bogotá com 
“medidas para conter o au-
mento de contágios por Co-
vid-19” – entre elas, a restrição 
da realização de atividades 

1º de janeiro de 2022. Aos 35 
anos, o meio-campista está 
clinicamente recuperado e 
agora luta para alcançar o 
ritmo de jogo ideal a fim de 
ganhar minutos com Hernán 
Crespo e entrar na disputa por 
um lugar no time titular.

Diante do Ituano, no do-
mingo, o veterano atuou um 
pouco mais de 10 minutos e 
entrou para ganhar ritmo de 
jogo. O ídolo são-paulino não 
entrava em campo desde 3 de 
março, quando jogou quase 
20 minutos na goleada por 4 
a 0 sobre o Santos.

No total com Hernán 
Crespo, Hernanes atuou 36 
minutos no Campeonato Pau-
lista. Na Libertadores, pode fa-
zer a estreia na quinta-feira, 
dia da partida contra o Rentis-
tas, do Uruguai, pela segunda 
rodada da fase de grupos do 
torneio.

Hernanes possui uma 
grande concorrência para ga-
nhar minutos no atual elenco 

Foto: divulgação

são-paulino. Luan, Liziero e 
Rodrigo Nestor têm domina-
do o setor de meio-campo, 

que ainda ganhou o reforço 
de William e possui Daniel Al-
ves, hoje ala, como alternativa.

esportivas, como jogos de 
futebol profissional. A cidade 
de Armenia, por sua vez, fica 
no departamento de Quindio, 
uma das regiões de menor 
índice de coronavírus na Co-
lômbia. Antes de fechar com 
Armenia, o Santa Fe chegou 
a buscar cidades com alti-

tudes próximas a de Bogotá 
(2.600m) buscando manter a 
vantagem desportiva sobre o 
adversário não acostumado 
a atuar nestas condições. O 
clube tentou, sem sucesso, 
as cidades de Tunja (2.810m), 
Pasto (2.500m) e Manizales 
(2.150m).
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Jogos de volta das quartas
serão todos nesta 4ª feira
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Todas as partidas de 
volta das quartas de final do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2021 serão disputadas nes-
ta quarta-feira (28). As semi-
finais já serão disputadas no 
próximo fim de semana.

Único jogo das quar-
tas que terminou empatado 
foi entre Grêmio Sorriso e 
Operário-VG. Com o 2 a 2, a 
partida de volta no Estádio 
Dito Souza, às 9h, começa 
equilibrada, visto que quem 
vencer avança. Em caso de 
novo empate, independente 
do placar, a decisão vai para 
os pênaltis.

Às 15h30, o até então 
Nova Mutum recebe o Luver-
dense no Estádio Valdir Doi-
lho Wons precisando reverter 
o placar do jogo de ida. Em 
Lucas do Rio Verde, o LEC 
venceu por 1 a 0 e agora só 
precisa de um empate para 
se garantir nas semifinais. 

O Azulão da Massa pre-
cisa vencer por dois ou mais 
gols de diferença para avan-
çar. 

Se vencer por diferença 
de apenas um tento, a deci-
são vai para os pênaltis.

Quem entra em campo 
com um pouco mais de sos-
sego é o Ação/Santo Antônio. 
De campanha surpreenden-
te, a equipe venceu o jogo de 
ida por 3 a 1 e pode até per-
der para o União Rondonópo-
lis, no Estádio Luthero Lopes, 
por um gol de diferença, que 
mesmo assim avança de for-
ma inédita às semifinais. 

O Colorado precisa ven-
cer por três gols de diferença 
para ir à fase seguinte nos 90 
minutos, ou vencer por dois 
gols para levar aos pênaltis. 
A partidas está marcada para 
19h.

A última quartas de fi-
nal será entre Cuiabá e Dom 
Bosco, na Arena Pantanal, às 
19h30. O Dourado fez 2 a 0 no 
jogo de ida e espera não ser 
surpreendido como aconte-
ceu na última temporada. 
Em 2020, diante do Luver-
dense, venceu pelo mesmo 
placar como mandante, mas 
acabou levando o troco na 
Arena e foi superado nos pê-
naltis, perdendo a chance de 

ESTADUAL 2021. Dourado fez 2 a 0 no Dom Bosco e continua invicto; Sorriso e Operário ficam no empate

Alberto Valentim orienta elenco durante treino do Cuiabá 
lutar pelo tetracampeonato 
consecutivo. 

Agora, a equipe está 
mais reforçada, buscando en-

Foto: assCom

trosamento, presente na elite 
nacional, e está mais atenta – 
e precisando muito conquis-
tar o Estadual – após ter sido 

eliminada pelo 4 de Julho/PI 
na Copa do Brasil. Ao Azulão 
da Colina resta apenas a ten-
tativa de vencer por dois ou 

mais gols de diferença para 
levar o jogo para a marca da 
cal ou surpreender nos dois 
tempos de 45 minutos.
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BRUNA DIAS

Confiança, diálogo, res-
peito e sinceridade. São pala-
vras essenciais para o desen-
volvimento de uma relação 
saudável. Em tempos tão 
árduos, todos estão se redes-
cobrindo. E antes o que era 
simples, vem conquistando 
espaço e o seu devido valor. 
Emoções prevalecem e sen-
timentos se destacam, entre 
eles a amizade. Muitas defi-
nições pertencem ao seu real 
significado.

Eu acredito que amiza-
de é um relacionamento afe-
tivo. Sentimento que surge a 
partir do nosso nascimento 
e perdura por todo ciclo da 
vida. Durante o processo de 
educação, familiares são os 
melhores amigos. A partir da 
adolescência, as atitudes per-
mitem escolher quem quere-
mos por perto.

Quando verdadeira, a 
amizade é inexplicável. Uma 
relação que acontece natu-
ralmente envolvendo afini-
dade, carinho, lealdade e sin-
tonia. 

Na qual, a cumplicida-
de entre as pessoas deve ser 
conquistada, cultivada e valo-
rizada diariamente.

Um amigo(a) sincero irá 
cumprir o seu papel. Será al-
guém para aconselhar, com-
partilhar boas risadas, dizer a 

BRUNA DIAS É ANALISTA DE SOCIAL MEDIA, FOTÓGRAFA E 
PUBLICITÁRIA

Foto: Sema-mt

verdade quando necessário, 
manter segredos, planejar 
momentos, ouvir desabafos, 
apoiar em situações de triste-
za, influenciar positivamente, 
incentivar loucuras, preservar 
a intimidade e comemorar 
em cada conquista compar-
tilhada.

Sempre teremos ami-
gos. Àqueles que chegam 
e logo se afastam. Outros 
participam, permanecem e 
evoluem ao nosso lado. In-
dependente da intensidade, 
marcam nossa vida com do-
ces lembranças.

Não apenas quem está 
fisicamente. Alguns surgem 
inesperadamente, conquis-
tam o carinho através de 
pequenos detalhes, transfor-
mam uma conexão virtual 
em algo real e declaram que 
sempre estarão perto como 
companhias presentes. Con-
viver com quem faz bem para 
a alma, proporciona vivências 
encantadoras. A vida é feita 
de fases. Em cada uma delas, 
amadurecemos e somos sur-
preendidos.

mesmo com uma rotina 
intensa, devemos dedicar um 
tempo aos amigos. Seja em 
orações, uma visita rápida, 
ligações ou longas conversas 
no aplicativo de mensagens. 
Quem se torna especial, não 
necessita de motivos para ser 
lembrado.

Prazo para consulta pública de estudo 
sobre viabilidade do BRT termina hoje
DA REPORTAGEM

O prazo para a consulta 
pública para dos estudos e 
modelagens técnica e econô-
mico-financeira que levaram 
à escolha da implantação do 
Ônibus de Trânsito Rápido 
(BRT), movido à eletricidade, 
em Cuiabá e Várzea Grande, 
encerra nesta quarta (28). As 
pessoas podem enviar a opi-
nião sobre a mudança pelo 
e-mail da Secretaria Estadual 
de Infraestrutura (Sinfra).

Também está marcada 
para o dia 7 de maio uma au-
diência pública virtual para 
a apresentação dos estudos 
sobre a viabilidade da troca 
do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) pelo BRT. O anúncio da 
substituição do VLT pelo BRT 
foi feito em dezembro de 
2020 pelo governador Mauro 
Mendes (DEM). Avaliada em 
R$ 1,4 bilhão, a obra do VLT 
que era prevista para a copa 
do mundo, em Cuiabá, está 
parada desde dezembro de 
2014.

O governador Mauro 
Mendes alega que é inviá-
vel dar continuidade à obra, 
porque a conclusão demo-
raria até seis anos, enquanto 
o BRT apenas dois anos. O 
governo também argumen-
ta que para a conclusão da 
obra do VLT seria necessário 
um investimento alto e que 
a tarifa pesaria no bolso dos 
passageiros.

Até agora já foram in-
vestidos mais de R$ 1 bilhão 
na obra do VLT e apenas 30% 
do projeto foi executado. 
No entanto, com a mudan-
ça, existe o risco de o estado 

perder parte dos recursos in-
vestidos, já que os vagões e 
trilhos, já foram comprados. 
Além disso, Mato Grosso deve 
mais de R$ 560 milhões do 
dinheiro que pegou empres-
tado para construir o VLT. 
Essa dívida só será quitada 
apenas em 2044.

BRT X VLT
De acordo com os go-

verno, os estudos apresenta-
dos apontam para a solução 
por BRT por menor custo e 
menor tempo de implanta-
ção quando comparado a ou-
tros modais. Os investimen-
tos estimados são da ordem 
de R$ 460 milhões, com a 
aquisição da frota de ônibus 
elétrico. As obras devem du-
rar 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 
acessível quando comparado 
ao sistema VLT. Ou seja, men-
salmente o VLT demandaria 
um custo adicional que po-

Foto: Divulgação

Vejam o VLT passando pelos trilhos...SQN!

TROCA DE MODAIS. Dia 7 de maio haverá audiência para apresentar estudos sobre a viabilidade da troca
do VLT pelo BRT

DA REPORTAGEM

O caso é sério e nin-
guém está de brincadeira. 
Há mais de um ano, o mun-
do todo luta contra o Sars-
-CoV-2, o novo coronavírus, 
que provoca a Covid-19. Sabe 
a máxima “A melhor defesa é 
o ataque”? Pois é, neste caso, 
esqueça: a melhor defesa é a 
defesa.

A forma mais eficien-
te de combater a Covid-19 
é não se contaminar com o 
vírus, não testar os limites 
do organismo e, para tan-
to, o remédio mais indicado 
se chama “prevenção”: usar 
máscara, limpar as mãos 
constantemente, usar álcool 
70% quando não for possível 
lavar com água e sabão, e, 
principalmente, manter dis-
tanciamento social.

Forças de segurança 

DA REPORTAGEM

A partir desta semana, 
cidadãos de Cuiabá e Várzea 
Grande podem pedir socor-
ro e acionar as forças de se-
gurança pública por meio do 
aplicativo MT Cidadão. O ser-
viço visa auxiliar moradores 
em situações de urgência e 
emergência, como seques-
tros, roubos, furtos, violência 
contra a mulher, incêndios e 
queimadas.

Por meio do app é pos-
sível acionar os seguintes 

Atuação também foca pôr fim à perturbação do sossego

Amizade: um relacionamento 
afetivo e inexplicável

SORRISO

Trabalho para dispersar as
aglomerações segue intenso

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

População pode acionar forças de 
segurança pelo app MT Cidadão

Foto: Divulgação

e de fiscalização vêm aper-
tando o cerco para garantir 
o cumprimento de regras 
mínimas que garantam o 
distanciamento e o uso de 
máscaras em áreas públicas 
do Município. 

Em Sorriso, do início de 
março até o início de abril, o 
trabalho conjunto promovi-
do pelas polícias Militar, Ci-
vil, Rodoviária Federal, pelo 
Centro Integrado de Opera-
ções Aéreas (Ciopaer), Pro-
con, Núcleo de Fiscalização 
Integrada (NIF), Guarda Mu-
nicipal de Trânsito, Vigilância 
Sanitária e Bombeiros, resul-
tou em quase 7,5 mil pessoas 
orientadas, 44 notificadas e  
41 detidas. 

Ao todo, 109 estabele-
cimentos foram notificados, 
317 aglomerações foram dis-
persas e 49 barreiras realiza-
das.

serviços: Polícia Militar (190), 
Polícia Civil (197) e Corpo de 
Bombeiros (193). As ocorrên-
cias podem ser registradas 
com o auxílio de fotos, vídeos 
e áudios. Além da localização, 
que é enviada diretamente 
para o Centro Integrado de 
Operações de Segurança Pú-
blica (CIOSP).

O Serviço Digital de 
Registro de Chamados de 
Emergência está disponível 
na atualização do app MT Ci-
dadão e foi desenvolvido pela 
Empresa Mato-grossense de 

Tecnologia da Informação 
(MTI), em parceria com a Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp-MT).

O MT Cidadão é uma ini-
ciativa do Governo do Estado 
de Mato Grosso que visa am-
pliar a transparência e pres-
tação de serviços ao cidadão. 
Desenvolvida e mantida pela 
MTI, é uma plataforma de 
transformação digital que 
possibilita a troca de informa-
ções entre vários órgãos e en-
tidades governamentais, por 
meio de uma rede segura de 

interoperabilidade de dados.
Atualmente, 495 mil 

pessoas já utilizam os servi-
ços do MT Cidadão em Mato 
Grosso. O aplicativo disponi-
biliza em um só lugar uma 
gama de serviços digitais es-
senciais e relevantes para o 
cidadão, como Pagamentos 
Facilitados de Licenciamento, 
IPVA, Seguro DPVAT e Infra-
ções de Trânsito, Renovação 
de CNH, acompanhamento 
online de boletim e frequên-
cia escolar de alunos da rede 
estadual, entre outros.

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 
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.

Outra questão é a possi-
bilidade de extensão dos cor-

redores estruturais de trans-
porte coletivo para bairros 
populosos e mais distantes 
da área central a um custo 
menor do que a solução fer-
roviária com o VLT.
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