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PFIZER E ASTRAZENECA

Restabelecidos
atendimentos
nas UBSs
de Sinop
A Secretaria de Saúde de Sinop restabeleceu 
os serviços ofertados pelos programas de 
saúde da família desenvolvidos nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). A medida é possível 
devido à redução na procura por pacientes 
com sintomas suspeitos de Covid-19. Outros 
ajustes entre as unidades também foram feitos 
para melhor atender ao munícipe.

Página  -7

Divulgação
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AFIRMA CEPEA
Oferta limitada
de leite faz
o preço subir
2,3% em abril

Os resultados dentro de 
campDepois de acumular queda 
de 10,7% no primeiro trimestre 
do ano em termos reais (dados 
deflacionados pelo IPCA de mar-
ço/21), o preço do leite captado 
em março e pago aos produ-
tores em abril subiu 2,3% na 
“Média Brasil” líquida, chegando 
a R$ 1,9837/litro. Esse valor é 
recorde para um mês de abril e 
supera em 28,4% o registrado 
no mesmo período de 2020.
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104,5 mil doses de vacina contra
a Covid-19 chegam em Mato Grosso

Uma nova remessa de vacinas chegou em Mato Grosso ontem à tarde. O Ministério 
da Saúde informou ao Estado o envio de 7.020 doses da vacina Pfizer e 97,5 mil da 
AstraZeneca para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Covid-19.                           Página -3

ESTADUAL 2021

O Cuiabá está com um pé na decisão do Campeonato Mato-grossense 2021. No domingo (2), o 
Dourado venceu o jogo de ida das semifinais por 2 a 0 sobre o Ação/Santo Antônio e pode até 
perder a partida de volta por até um gol de diferença que, mesmo assim, chegará à decisão. Vale 
destacar que o Cuiabá segue invicto na competição, agora, acumulando 10 vitórias e 2 empates 
até o momento.                    Página -6

assessoria

Divulgação

Cuiabá está com um pé na decisão



Vivemos uma fase turbulenta, com obstá-
culos constantes. A sociedade precisa ter 
esperança, acreditar em dias melhores, pois 
é uma fase passageira

Primeiro de maio. Dia em que é come-
morado o Dia do Trabalho/Trabalhador. A 
data é celebrada anualmente em muitos 
países de todos os continentes e em alguns, 
tornou-se feriado. Esta data representa o 
momento que os empregados e as em-
presas têm para refl etir sobre as legislações 
trabalhistas, normas e demais regras de tra-
balho.

Nesta data também é homenageada a 
luta dos trabalhadores que reivindicaram 
por melhores condições trabalhistas. Gra-
ças à coragem e persistência desses traba-
lhadores, os direitos e benefícios atuais dos 
quais usufruímos foram conquistados.

Estudos relatam que, movimentos de 
protestos inspiraram a criação da data. Prin-
cipalmente, os anarquistas e comunistas. No 
Brasil, o político e ex-presidente Artur Ber-
nardes decretou feriado nacional por meio 
de um ato. O qual, foi ofi cializado através do 
decreto 4.859 e publicado no Diário Ofi cial 
da União - Seção 1 - 28/9/1924. No entanto, 
estas são informações para debater em ou-
tro texto opinativo.

No Brasil, O dia do trabalho é comemo-
rado com manifestações convocadas pelas 
principais centrais sindicais do Brasil para 
reivindicar melhores condições de trabalho.

Constantemente, surgem discussões 
sobre o mercado de trabalho, seus direitos. 
Atividade que impacta diretamente toda a 
sociedade.

É comum ouvir reclamações. Estamos 
vivenciando o ano de 2021 e preconceitos 
compõem o cenário trabalhista. Infelizmen-
te, alguns empregadores distinguem os co-

laboradores. Aparências físicas, conhecimen-
to, grau de escolaridade e sexo infl uenciam 
durante um processo de contratação.

Simples detalhes que não deveriam inter-
ferir em tal decisão. Na verdade, o ser huma-
no precisa de uma mera oportunidade.

Quando isto acontece, homens e mulhe-
res se dedicam bravamente. O desempenho 
da função é essencial para atingir os objeti-
vos diários. Logo, planejam também o futuro. 
Pois, a remuneração salarial é programada 
para custear as despesas com transporte, 
moradia, alimentação, educação, higiene, 
saúde, vestuário, entre outros.

Em decorrência da pandemia global do 
coronavírus, muitas portas se fecharam. De-
missões em massa, incertezas assustam. 
Uma parcela da sociedade ainda possui o 
seu trabalho, enquanto a outra, clama por 
uma chance.

Por mais desafi ador que pareça, o mo-
mento exige cuidados. Vivemos uma fase 
turbulenta, com obstáculos constantes. A so-
ciedade precisa ter esperança, acreditar em 
dias melhores, pois é uma fase passageira.

Um dia, este período sombrio irá passar. 
A sociedade conhece todas as maneiras de 
prevenção. Basta colaborar e unir forças em 
prol à saúde. Quem obedece às regras, está 
contribuindo com a qualidade de vida.

Aos que ainda estão empregados, agra-
deça. É um motivo a ser comemorado. Não 
necessariamente com festa e sim, em atitu-
des. Seja por meio de orações ou valorização 
das habilidades exercidas com dignidade e 
maestria. Viva ao trabalho!

BRUNA DIAS É ANALISTA DE 
SOCIAL MEDIA, FOTÓGRAFA E 
PUBLICITÁRIA

Dia do Trabalho: existem motivos para 
comemorar?

Depois de muito tempo, o relógio novo
então, aguardando a chegada do dis-
positivo, o que não aconteceu. Mais 
alguns dias e recebo um e-mail infor-
mando que o modelo que eu havia 
comprado não está disponível, e ofe-
recendo cinco opções, todas similares 

com preço superior, para eu es-
colher qual gostaria de receber.

Escolhido o novo modelo 
precisei aguardar mais alguns 
dias para o envio que, mesmo 
por Sedex, contou com a “agi-
lidade” dos correios, levando 

mais tempo que deveria para chegar.
Com isso, mais de 70 dias após a 

abertura da reclamação inicial, estou 
fi nalmente com um relógio decen-
te novamente. Satisfeito? Em partes: 
atenderam minhas solicitações, mas, 
cá entre nós, uma autorizada fazendo 
serviço “porco” e atrasando a vida do 
cliente é, no mínimo, absurdo, não é 
mesmo?

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

Não podemos, de forma alguma, nos contentar com um produto 
com problema, vício, ou com manutenção malfeita pela rede de 
assistência autorizada. Documente tudo, reclame, busque seus 
direitos. Algumas empresas atendem com mais facilidade, outras 
tentam “emperrar” a situação. É sempre bom estar preparado e 
buscar seus direitos, mesmo que precise dos órgãos de defesa do 
consumidor ou das vias judiciais para isso. 

CLIC 
FINAL 

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

Vocês, meus leitores amigos, sabem 
da “saga” que passei por conta de um 
relógio Mormaii em garantia. O dispo-
sitivo, comprado no fi m do ano passa-
do, começou a apresentar condensação 
por entrada de água, algo que não de-
veria de forma alguma acon-
tecer, e acionei a garantia por 
conta disso. O processo foi 
todo feito de forma simples 
e a remessa paga por eles.

Quando o dispositivo 
voltou tive a impressão de 
ter enviado para o menos qualifi cado 
dos profi ssionais da área. O vidro havia 
sido removido e recolocado com algo 
que se parecia com silicone, cheio de 
“rebarbas”, marcas, manchas e outros. 
A caixa estava com marcas de ferra-
mentas no local onde o pino trava a 
pulseira, algo que não acontece utili-
zando a ferramenta correta.

Insatisfeito entrei em contato no-
vamente, enviei fotos e falei que não 
aceitaria nada menos que um relógio 
novo (afi nal se eu quisesse um relógio 
com cara de velho teria comprado um 
assim e economizado na negociação). 
Nova remessa autorizada, nova or-
dem de serviço aberta e mais uma vez 
aguardando.

Alguns dias se passaram e o status 
mudou para “troca de relógio”. Fiquei, 

BRUNA DIAS

Ficou célebre, pelo descaramento, a frase do mi-
nistro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, sobre a opor-
tunidade de “ir passando a boiada” da desregulação 
ambiental no momento em que as atenções da mídia 
e da sociedade voltavam-se para os efeitos funestos 
da pandemia. O mau exemplo de Salles parece fazer 
escola no governo.

É, ao menos, o que sugere a atuação federal na 
aplicação da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Rou-
anet. Hostilizada desde a campanha eleitoral de Jair 
Bolsonaro, a política passou por mudanças (algumas 
até pertinentes), mas sua execução vem se tornando 
cada vez mais morosa e menos transparente.

Reportagem da Folha de S.Paulo detalha como 
o titular da Secretaria Nacional de Fomento e Incenti-
vo à Cultura, André Porciúncula Alay Esteves, poderá 
centralizar a chancela de propostas de artistas e pro-
dutores consideradas aptas a obter o incentivo fi scal.

Ex-policial militar, sem qualifi cações para a fun-
ção que ocupa, Porciúncula segue o exemplo do ge-
neral Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde que 
se orgulhava de cumprir caninamente as ordens su-
periores, fossem ou não razoáveis. Na área cultural, 
subordina-se ao secretário especial Mario Frias, que 
zela pelo cumprimento das determinações de Bolso-
naro.

A mais recente medida da secretaria foi deixar 
no limbo a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, 
que presta assessoria na avaliação fi nal dos projetos.

Instituída há 30 anos, a Cnic reúne 21 membros 
da sociedade civil, de diversas áreas do país, com re-
conhecida experiência em suas áreas culturais, além 
de servidores públicos das entidades vinculadas ao 
Ministério do Turismo, como a Fundação Biblioteca 
Nacional, e representantes do empresariado. Os con-
selheiros, que não são remunerados, oferecem opi-
nião em tese embasada e diversifi cada para que a 
secretaria especial possa decidir sobre as milhares de 
propostas previamente selecionadas.

Com renovação prevista a cada dois anos, o 
colegiado fez sua última reunião há pouco mais de 
um mês, sem providências para a escolha dos novos 
membros. Desativada a Cnic, aumenta o poder deci-
sório de Porciúncula —situação mais propícia a deci-
sões personalistas e discricionárias. São justifi cadas 
as apreensões acerca do futuro da comissão, cuja su-
pressão facilitaria a passagem da “boiada” de um go-
verno que não esconde a hostilidade ao setor cultural.

Editorial

Boiada cultural

ADITIVO
A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Ser-

viços Urbanos, ligada à Prefeitura de Cuiabá, 
aditivou o contrato para a reforma do grama-
do do Estádio Dutrinha, no Bairro do Porto. O 
valor do contrato com a empresa Pontal da 
Grama, com sede em Campo Grande/MS, foi 
acrescido em 24,99%, ou R$ 81.250. Assim, o 
custo total será de R$ 406.407. Em tempo: a re-
forma do estádio deveria ter sido entregue no 
ano passado.

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!

BRIGA POR OUTDOOR
O promotor de Justiça Matheus Pavão, que 

atua em Canarana, afi rmou que a ameaça en-
campada pelo presidente do Sindicato Rural, 
Alex Wisch, pedindo pela sua remoção do cargo 
após notifi cação sobre um outdoor pró-Bolsonaro 
instalado pela entidade é apenas uma “brava-
ta”. O promotor afi rmou que é de conhecimento 
público na cidade de que ele já estava de malas 
prontas para trocar de cargo com uma colega 
em outro município. “Não é o sindicato, não são 
todos os produtores rurais. É a pessoa do Alex. 
Ele quer holofote, quer alavancar a carreira. Con-
venhamos que falar que foi a pessoa que bateu 
de frente com o sistema, que tirou um promotor, 
causa um impacto”, disse.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

A mais recente medida da secretaria foi dei-
xar no limbo a Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura, que presta assessoria na avaliação fi nal 
dos projetos“ “ Uma jovem, 29 anos, morreu após ser picada por uma jararaca - espé-

cie de cobra venenosa -, em Vila Rica. Franciele Bergamin estava em casa 
quando foi picada no braço, na quarta (28). Ela foi socorrida e levada ao Hos-
pital Municipal, onde recebeu soro antiofídico. No entanto, o quadro de saú-
de piorou e ela foi transferida para o Hospital Regional de Água Boa e foi 
internada na UTI. O boletim médico diz que Franciele teve edema, choque 
tóxico, hipotensão, hipotermia, insufi ciência renal aguda, entre outros pro-
blemas. Ele morreu 2 dias depois e deixou marido e dois fi lhos, entre eles 
uma bebê de 3 meses.
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Deputados, prefeito e secretário
são nomes para eleição de 2022
DA REPORTAGEM

Apesar da importância 
histórica para o estado, a re-
gião Oeste não tem despon-
tado nas eleições. Com pou-
cos candidatos viáveis para 
2022, os eleitores de cidades 
como Cáceres, Pontes e La-
cerda e São José dos Quatro 
Marcos terão que avaliar se 
vão reeleger representantes 
ou querem nomes novos. 
Sem poder fazer coligações, 
a tendência é que nomes 
já conhecidos pelos eleito-
res tenham vantagem sobre 
novatos. Vão à reeleição os 
deputados estaduais Valmir 
Moretto (PRB) e Doutor Gi-
menez (PV). Os nomes novos 
na disputa por cargos a nível 
estadual é o prefeito de Pon-
tes e Lacerda Alcino Barce-
los (Republicanos) que, caso 
entre na disputa, deve en-
frentar o desgaste devido às 
polêmicas em torno da crise 
da Covid-19. Ele chegou a fa-
zer um vídeo recomendando 
o uso de medicamentos do 
chamado “kit Covid”.

Outro nome da região 
é o secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Seciteci), Nilton Borgato, 
que é filiado ao PSD do sena-
dor Carlos Fávaro, mas está 
sendo atraído para o DEM do 
governador Mauro Mendes 

(DEM).
A região compreende 

municípios como Cáceres, 
Pontes e Lacerda, São José 
dos Quatro Marcos, Jauru e 
Comodoro que possuem di-
ferenças geográficas, mas 
que partilham carências em 
infraestrutura de estradas 
e hospitais. Não é à toa que 
dois dos três representantes 
da região sejam médicos. 
Apenas Moretto não é da 
área, sendo empresário do 
ramo da construção.

Cáceres, a maior cidade 
do entorno, ainda desponta 
com nomes fortes. É do mu-
nicípio, o deputado federal 
Doutor Leonardo (SD) que 
tem boa articulação política, 
ocupando hoje papel de líder 
da bancada federal de MT.

A prefeita de Cáceres 
Eliene Liberato (PSB) já ten-
tou alçar voo para fora, quan-
do ainda era vice-prefeita ela 
chegou a entrar como su-
plente na chapa de Otavia-
no Pivetta (sem partido) ao 
Senado, mas diante do adia-
mento do pleito que estava 
marcado para abril do ano 
passado, Pivetta recuou e ela 
manteve o plano de dispu-
tar a Prefeitura. Eliene deve 
concluir o mandato, mas é 
cotada para disputar outros 
cargos e é vista como lide-
rança na região. Seu anteces-

REGIÃO OESTE. Valmir Moretto, Dr. Gimenez, Alcino Barcelos e Nilton Borgato já despontam visando 
pleito

Foto: Divulgação

Pelo menos 4 nomes despontam por vagas na assembleia

Pedido foi reforçado durante reunião na Secretário de 
Segurança Pública 

Estado já recebeu 836,2 mil doses de imunizantes 

Programa é alívio à população que enfrenta a pandemia

Foto: Divulgação
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DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin e o secretário de Segu-
rança Pública, Trânsito e De-
fesa Civil, José Carlos Moura, 
estiveram na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
na última sexta (30) onde se 
reuniram com o secretário de 
estado, Alexandre Bustaman-
te e sua equipe.

Com o objetivo de refor-
çar a parceria existente entre 
o Estado e o Município, Lafin 
aproveitou para reforçar ao 
secretário de estado, o pedi-
do de construção de um novo 
Centro de Ressocialização 
em Sorriso.

Segundo ele, o CRS ne-
cessita com urgência de um 
novo local. “Estamos refor-
çando o pedido para a cons-
trução de um novo Centro de 
Ressocialização em Sorriso, 
tendo em vista que o atual 
está praticamente no centro 

DA REPORTAGEM

Uma nova remessa de 
vacinas chegou em Mato 
Grosso na tarde desta segun-
da (3), no Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Grande, 
em um voo da Latam. O Mi-
nistério da Saúde informou 
ao Estado o envio de 7.020 
doses da vacina Pfizer e 97,5 
mil da AstraZeneca para a 
imunização dos grupos prio-
ritários da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a Co-
vid-19.

As unidades poderão 
ser utilizadas em idosos entre 
60 e 64 anos, em profissio-
nais da Segurança Pública, 
em gestantes ou puérperas, 
em pessoas com comorbi-
dades ou com deficiência 
permanente. O detalhamen-

da cidade, isso nos preocupa, 
por isso gostaríamos que um 
novo CRS fosse construído o 
mais rápido possível”.

Ainda conforme o pre-
feito, o município se compro-
mete em doar uma área para 
construção do novo CRS. “Já 
estamos com a disponibilida-
de de doação de área para o 
Estado. Pelo que o secretário 
nos posicionou, ele vai buscar 
esse apoio financeiro dentro 
do próprio governo”, desta-
cou.

Outro assunto questio-
nado pelo chefe do executivo 
municipal, foi sobre a possibi-
lidade de implantação da Pa-
trulha Rural da Polícia Militar 
em Sorriso. “Estamos aqui fa-
zendo gestão para que a Pa-
trulha Rural seja implantada 
em Sorriso, pois já temos uma 
estrutura do próprio Ciopaer, 
que conta com um centro de 
operações, que pode atender 
toda a região”, enfatizou.

to para cada público poderá 
ser conferido na resolução 
da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB). Para a vacina 
Pfizer, o prazo de aplicação 
da segunda dose é de até 21 
dias; para o imunizante da 
AstraZeneca, o prazo é de até 
90 dias.

Imediatamente após a 
chegada do imunizante, as 
equipes da Vigilância Estadu-
al trabalharão no recebimen-
to das doses, na conferência 
da quantidade, na catalo-
gação dos imunizantes, no 
encaixotamento para distri-
buição e retirada dos muni-
cípios.

Simultaneamente à 
operação logística, as equi-
pes administrativas traba-
lham na resolução da Co-
missão Intergetores Bipartite 

SORRISO

Lafin pede Patrulha Rural da
PM e construção de novo CRS

NESTA SEGUNDA

Mt recebe 104.520 doses de 
vacinas contra a covid-19

DA REPORTAGEM

Depois de contemplar 
famílias menos favorecidas 
de Cuiabá, no sábado (1º), foi 
a vez da população carente 
de Várzea Grande receber o 
cartão do programa social 
Ser Família Emergencial. 

Numa parceria entre a 
Assembleia Legislativa e Go-
verno do estado, o auxílio no 
valor de R$ 150 representa 
alívio às 14,3 mil famílias be-
neficiadas que enfrentam a 
pandemia com dificuldades 
financeiras e desemprego.

Defensor de parcerias 
que amenizem o sofrimen-
to dos menos favorecidos, o 
primeiro-secretário da Mesa 
Diretora, deputado Eduar-
do Botelho (DEM), esteve no 
local e mencionou a impor-
tância da ação, que levará co-
mida à mesa de milhares de 
cidadãos. “Esse programa é a 
parceria da Assembleia com 
o governo do estado para le-
var o auxílio à população ne-

cessitada, que está sem em-
prego, sem condições. São 
14,3 mil famílias que serão 
atendidas aqui”, disse Bote-
lho.

A exemplo do que vi-
vencia a dona de casa Pa-
trícia Neves da Silva, com 
quatro filhos pequenos e o 
marido desempregado, ela é 
uma das beneficiadas. “Moro 
aqui em Várzea Grande e 
esse cartão é muito bom nes-
sa pandemia. Vai ajudar mui-
to”, afirmou.

O governador Mauro 
Mendes lembrou as dificul-
dades enfrentadas quando 
assumiu a gestão, inclusive 
com obras paradas em todo 
o estado e a aprovação do pa-
cote de medidas fiscais, que 
possibilitou a economia aos 
cofres públicos e a retomada 
do desenvolvimento. “O car-
tão só pode ser usado para 
comprar alimentação. Dia 8 
podem ir aos mercados cre-
denciados para utilizá-lo que 
estará creditado”, afirmou.

VÁRZEA GRANDE

Botelho destaca entrega 
de recursospara 14,3 mil 
famílias carentes 

sor, Francis Maris (PSDB) saiu 
desgastado da gestão, após 
dois mandatos. Isso porque, 

mesmo tendo Eliene como 
vice durante os dois manda-
tos, decidiu romper com a 

(CIB), colegiado que oficializa 
o quantitativo de doses a ser 
destinado para os 141 municí-
pios. O Estado de Mato Gros-

so já recebeu 836.260 doses 
de imunizantes contra a Co-
vid-19 e aguarda a chegada 
da nova remessa.

aliada para lançar Paulo Do-
nizete (PSDB) que acabou 
derrotado. Ele até tentou vol-

tar atrás procurando Eliene 
para propor indicar o vice, 
mas já tarde.
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Com oferta de leite limitado,
preço sobe 2,3% em abril
DA REPORTAGEM

Depois de acumular 
queda de 10,7% no primeiro 
trimestre do ano em termos 
reais (dados deflacionados 
pelo IPCA de março/21), o 
preço do leite captado em 
março e pago aos produtores 
em abril subiu 2,3% na “Média 
Brasil” líquida, chegando a R$ 
1,9837/litro. Esse valor é recor-
de para um mês de abril e 
supera em 28,4% o registrado 
no mesmo período de 2020.

Segundo pesquisa do 
Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea), da Esalq/USP, a in-
versão na tendência do preço 
se deve a um cenário de ofer-
ta limitada de leite no campo. 
O Índice de Captação Leiteira 
(ICAP-L) caiu 3,7% de feverei-
ro para março e já acumula 
queda de 8,8% desde o início 
deste ano.

Tipicamente, a partir 
de março, verifica-se redu-
ção no volume de chuvas e, 
consequentemente, menor 
disponibilidade de pasta-
gens – cenário que prejudica 
a alimentação do rebanho e a 
produção de leite no Sudeste 
e Centro-Oeste. 

Assim, o avanço da en-
tressafra da produção leiteira 
é, sazonalmente, um fator de 
desequilíbrio entre oferta e 
demanda e, portanto, de ele-

vação de preços entre março 
e agosto.

Contudo, neste ano, 
essa situação tem sido agra-
vada por conta da valorização 
considerável e contínua dos 
grãos, principais componen-
tes dos custos de produção 
da pecuária leiteira. Pesqui-
sas do Cepea mostram perda 
substancial na margem do 
produtor nos últimos meses, 
o que tem freado investi-
mentos na atividade, prejudi-
cado o manejo alimentar dos 
animais e estimulado o abate 
de vacas.

Com a oferta de leite 
limitada, a competição das 
indústrias pela compra de 
matéria-prima se acirrou em 
março, levando, por conse-
guinte, à retomada dos pre-
ços pagos ao produtor em 
abril. As negociações do leite 
spot se elevaram nas duas 
quinzenas de março, e a mé-
dia mensal superou em 10,4% 
a de fevereiro/21.

Nesse contexto, as in-
dústrias tentaram repassar 
as altas nos preços dos lácte-
os negociados. A pesquisa do 
Cepea realizada com apoio 
financeiro da OCB (Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras) mostrou que os preços 
médios mensais do leite UHT 
e do leite em pó negociados 
junto ao atacado de São Pau-
lo subiram 7,5% e 7,6%, res-

Foto: Divulgação

Avanço da entressafra é um fator de desequilíbrio entre oferta e demanda 

AFIRMA CEPEA. Valor é recorde para um mês de abril e supera em 28,4% o registrado no mesmo período 
de 2020

pectivamente, de fevereiro 
para março.

No caso do queijo mu-
çarela, o movimento de va-
lorização se intensificou a 
partir da segunda quinzena 
de março, de modo que, na 
média mensal, a tendência 
de alta não foi observada, e 

o preço do lácteo caiu 5% na 
mesma comparação (dados 
deflacionados pelo IPCA de 
março/21).

O setor lácteo atravessa 
um momento delicado: de 
um lado, os custos de produ-
ção elevam o preço do leite 
no campo e as indústrias pre-

DA REPORTAGEM

Na terra do boi e dos 
grãos, um casal de produto-
res resolveu apostar no cul-
tivo de tomates em estufas e 
tem alcançado bons resulta-
dos com isso. Localizada em 
Tangará da Serra, a proprie-
dade Serra Verde tem pouco 
mais de 1,1 hectare, onde o 
Gabriel e a Gabriela Tomazo-
ni investem no plantio de al-
face, rúcula, almeirão, agrião, 
espinafre e tomate, que se 
tornou o carro-chefe dos ne-
gócios.

Para driblar os princi-
pais desafios da cultura, con-
siderada muito exigente e 
vulnerável ao ataque de pra-
gas e doenças, a estratégia 
foi investir no chamado “cul-
tivo protegido” (dentro de es-

DA REPORTAGEM

A cultura do milho na 
safrinha 20/21 está sofrendo 
com o estresse hídrico em 
todo o Médio Araguaia, princi-
palmente nas lavouras planta-
das após o dia 20 de fevereiro. 
Um levantamento da Associa-
ção dos Engenheiros Agrôno-
mos de Água Boa, por exem-
plo, mostra que as perdas no 
município podem ser signifi-
cativas porque cerca de 30% 

DA REPORTAGEM

Medidas para estimular 
o plantio de milho da safra 
2021/22 foram aprovadas na 
última semana pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN). As propostas, que in-
cluem a oferta de mais crédi-
to e mecanismos de apoio à 
comercialização para apoiar 
os agricultores no incremen-
to da produção do milho e 
também do sorgo, foram en-
caminhadas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

“As medidas são uma 
resposta à forte demanda 
mundial por alimentos e à 
desvalorização do Real, que 
seguem dando impulso às 
exportações de grãos do país. 
Desta forma, reduziu a dispo-
nibilidade local de produtos 
básicos e insumos para ração 
animal”, salienta o diretor de 
Crédito e Informação, da Se-
cretaria de Política Agrícola 
do Mapa, Wilson Vaz de Araú-
jo.

O CMN decidiu aumen-
tar o limite de financiamento 
de custeio, a partir de 1º de 

julho deste ano, de R$ 3 mi-
lhões para R$ 4 milhões por 
produtor, para a produção de 
milho e de sorgo. Também a 
partir de 1° de julho, os mé-
dios produtores rurais pode-
rão ter acesso ao custeio para 
plantio dos dois cereais, no li-
mite de R$ 1,75 milhão. Antes 
o teto era de R$ 1,5 milhão.

Outra medida permite, 
excepcionalmente, no âmbi-
to da fonte de recursos obri-
gatórios, o financiamento de 
Financiamento para Garantia 
de Preços ao Produtor (FGPP) 
para a aquisição de milho 
e de sorgo, limitado a R$ 65 
milhões por beneficiário, ad-
mitindo o preço de mercado 
como referência ao invés do 
preço mínimo. A instituição 
financeira é obrigada a dire-
cionar recursos de 27,5% da 
sua movimentação para apli-
car em operações de crédito 
rural.

A Conab estima que a 
produção total de milho do 
Brasil na atual temporada 
deve ficar em torno de 109 
milhões de toneladas e a de 
sorgo em 2,6 milhões de to-
neladas.

Aposta é no plantio em vasos e dentro de estufas 

Produção total de milho do país deve ficar em torno de 
109 mi/t 

TANGARÁ DA SERRA

Produtores ampliam renda
com o cultivo de tomates

MAIS MILHO

Governo estimula plantio
para aumentar a oferta
do grão

MILHO

Safrinha no Araguaia acaba sendo 
prejudicada pela falta de chuvas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

das lavouras foram plantadas 
fora da janela ideal.

O agrônomo José Luiz 
Polizelli disse que em algu-
mas regiões as perdas podem 
ser maiores e em outras, em 
menor intensidade, depen-
dendo das condições de solo. 
Mesmo os talhões de lavou-
ras que estão em maturação 
e enchimento de grãos ain-
da necessitam de chuvas. De 
modo geral, todas as lavouras 
estão sofrendo perdas, sendo 

cisam manter preços atrati-
vos aos seus fornecedores; de 
outro, a grande pressão dos 
canais de distribuição dificul-
ta o repasse da valorização 
da matéria-prima ao consu-
midor, que, por sua vez, está 
com menor poder de com-
pra, diante do atual contexto 

tufas) e em vasos. Com isso, 
foi possível melhorar o con-
trole das variáveis climáticas 
e da nutrição, além de reduzir 
custos de pragas e doenças, 
diminuir os efeitos da sazo-
nalidade e ampliar os ganhos 

em produtividade.
Quem acompanha de 

perto este trabalho é a agrô-
noma Jeniffer Bastos, que é 
técnica de campo do Senar 
Mato Grosso. A propriedade 
é uma das participantes do 

projeto Senar Tec Horticultu-
ra, que leva assistência técni-
ca e gerencial a produtores 
da região. Segundo ela, o ma-
nejo adotado tem permitido 
uma margem de lucro de 
quase R$ 13 por planta.

umas em percentual maior e 
outras em percentual menor.

O agrônomo destacou 
que somente as áreas plan-
tadas inicialmente estão sem 
perdas. “Ainda não é possível 
fazer uma estimativa da pro-
dutividade da cultura de mi-
lho”, afirma Polizelli.

Em Querência, tem agri-
cultor comemorando os pri-
meiros índices de umidade 
após 40 dias de seca, que pre-
judicaram a plantação de ce-

real. Na propriedade do agri-
cultor Adelino Peter, o milho 
está “encharutando”. “A gente 
ainda não sabe o tamanho do 
prejuízo que vai dar agora na 
colheita, mas com certeza a 
produtividade vai ser menor. 
O milho que foi plantado mais 
tarde precisa ainda encher os 
grãos. Vamos rezar para que 
Deus mande mais uns 15 dias 
de chuva regular para todo 
mundo fazer uma excelente 
colheita”, diz Peter.

econômico.
Apesar de haver, por-

tanto, uma tendência de re-
tomada dos preços do leite 
no campo, esse movimento 
de valorização deverá acon-
tecer de forma comedida, 
sendo possivelmente freado 
pela demanda fragilizada.



RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

23º TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta das empresas: M. S. DIAGNOSTICA 
LTDA, CNPJ 00.970.175/0003-93 e GASOMEX - COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 12.262.584/0001-52 no va-
lor total de R$ 5.443,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E 
TRES 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 PRODUTOS E REAGENTES PARA O LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOS-
PITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de maio de 2021.

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP

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

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

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

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

 
21º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta da empresa: OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA, CNPJ 13.657.269/0002-78, 
no valor de R$ 181.000,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL 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 FORNECIMENTO DE GÁS 
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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MARMORARIA ONIX LTDA  - CNPJ:41.498.516/0001-95, loca-
lizado na rua São Jose nº 1673 – industrial 1ª etapa, perten-
cente ao município de Sorriso-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licenças Previa, Licença de 
Instalação de ampliação e Licença de Operação, com ramo de 
Atividade: 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução 
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras,  
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos, 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em 
geral (Dispensada *), 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
(Dispensada *)  não foi determinado EIA-RIMA. 

DIEGO ANTUNES DOS SANTOS, DM ART VISUAL, CNPJ n° 
09.626.404/0001-60, torna público que requereu junto à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, o pedido para a Licença Prévia, de Instalação e Operação, 
em que a mesma se situa-se na Avenida dos Jatobás, n° 1064, 
Centro, CEP 78.556-560, no município de Sinop - Mato Grosso, 
para a atividade gráfica de impressão.

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - 
CNPJ:07.593.190/0001-47, localizado na av Perimetral Sudeste 
nº 8701, JD TROPICAL, pertencente ao município de Sorriso-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
as Licenças Previa, Licença de Instalação de ampliação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: 20.13-4-02 - 
Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais;  
20.13-4-01 - Fabricação de adubos e fertilizantes organo-mine-
rais 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo não foi determinado 
EIA-RIMA. 

Os Srs. JACÓ LAVINSKY, CPF n.º 053.771.700-59, e LUIZ LA-
VINSKY, CPF n.º 053.771.610-68, tornam público que requere-
ram junto à SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
de Mato Grosso, a Autorização de Exploração Florestal (AEF), 
dos LOTES 45 AO 50, localizado no município de SINOP/MT, 
para atividade de Plano de Exploração Florestal – PEF.

PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECILA-
GEM LTDA– CNPJ: 02.518.930/0001-67, localizado no muni-
cípio de Sorriso do Estado de Mato Grosso, torna público que 
requereu a junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Estado de Mato Grosso - SEMA/MT, a LICENÇA POR ADESÃO 
E COMPROMISSO – LAC, com ramo de Atividade: TRANS-
PORTADORA DE RESÍDUOS DE CLASSE II, não foi determi-
nado EIA-RIMA. 

MADUREIRA MARMORES E GRANITOS LTDA. – MADUREI-
RA MARMORES, inscrita sob o CNPJ 15.948.029/0001-77. 
Torna-se público que requereu junto à Secretaria do Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pedido das 
Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO), para a atividade 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas 
e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras 
pedras no município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/
RIMA. (FACILITA MT 66 9.9971-1848).

ÚNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAVACO DE MADEIRA 
EIRELI., CNPJ: 22.962.219/0001-04, localizada na rua João 
Pedro Moreira de Carvalho, nº 12756 – LOTE 94-A e 94-B– 
Bairro Lidia-Zona Rural CEP: 78.550-970, Sinop-MT. Torna 
publico que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA a LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC), 
para atividade de Picador de Resíduos de Madeiras. Não EIA/
RIMA

DINNARC TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 40.069.803/0001-17, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia 
(LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), para as ativida-
des de: 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária; 33.16-3-01 - Manu-
tenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na 
pista. Endereço: Av. Curitiba, nº 3155, Bairro Centro- Sul.  Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

O Sr. Egidio Selfredo Schneider, inscrito no CPF sob o n° 
093.700.210-00, Torna público que requereu perante a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente do estado de Mato Gros-
so, a transferência da LP n° 311223/2019, LI n° 70055/2019 e 
LO n° 319457/2019, para Valmir José Schneider, inscrito no 
CPF sob o número 569.395.231-20. Não foi determinado a ela-
boração de EIA/RIMA;

ST MADEIRAS LTDA CNPJ: 37.498.573/0001-05. Torna público 
que requereu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA a 
Licença Ambiental Simplificada-LAS, de uma Serraria com des-
dobro e beneficiamento de madeiras, localizada no município 
de Nova Ubiratã–MT. Não determinado EIA/RIMA.

PRIMICIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrito no CNPJ 
n° 41.668.714/0001-50, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores; Serviços de usinagem, tor-
nearia e solda; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura 
de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores. Localizada na Avenida peri-
metral Sudoeste, n° 1237, Jardim Itália, Município de Sorriso/
MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ESPERIDIÃO-MT
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ADESÃO A ATA 03/2021

A prefeitura de Porto Esperidião torna público a HOMOLOGAÇÃO DA ADE-
SÃO A ATA 03/2021. DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GEREN-
CIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED Em favor da empresa: 
ÊXITO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ: 32.598.946/001-98 O 
valor total de: R$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS). Porto Esperidião-
-MT, 03 de Maio de 2021 - MARTINS DIAS DE OLIVEIRA- PREFEITO MU-
NICIPAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PORTO ESPERIDIÃO-MT
AVISO  DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 01/2021

O prefeito de Porto Esperidião-MT, torna público a HOMOLOGAÇÃO DO 
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- EM FAVOR DAS EMPRESAS: 
APARECIDA XAVIER DE SOUZA CPF: 806.747.041-34. NO VALOR DE R$ 
19.535,00 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) ASS. 
CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA CTA CNPJ:24.756.793/0001-31. 
NO VALOR DE R$ 61.742,00 (SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E QUA-
RENTA E DOIS REAIS) ELIANA MARÇAL DE ARAUJO CPF: 843.340.291-91. 
NO VALOR DE R$ 31.931,00 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA 
E UM REAIS) MANOEL SANCHES MIRANDA CPF: 069.754.531-87. NO VA-
LOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHETOS REAIS)
- Porto Esperidião-MT, 03 de maio de 2021 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004-2021 

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 719-2021, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento dos interessados, que sagrou-se vencedora a empresa: 
CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI, no valor total de R$ 634.177,16 
(Seiscentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e dezesseis cen-
tavos). Juina-MT, 03 de maio de 2021. Dayana Karina Arantes – Presidente da 
CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 
PISTA DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO/MT - ADOLINO 
BEDIN (SBSO). Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
05/05/2021 até às 08:00 horas do dia 18/05/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 19/05/2021 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICIPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para aquisição de obras completas com livros 
direcionados a inclusão (Braille, Libras), brinquedos e jogos que visam 
trabalhar a estimulação neuroeducacional precoce das crianças com 
necessidades especiais. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I c/c 
art. 13, VI e artigo 26, todos da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA,  inscr i ta  no  CNPJ nº 
01.146.871/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 166.800,00 (cento e sessenta 
e seis mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva

Prefeito Municipal em Exercício

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO 
DO ABRIGO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SORRISO”. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 21 DE MAIO DE 2021, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E 
PRODUTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA, AÚDIO, VÍDEO E 
FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADE 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 
04/05/2021 até às 08:00 horas do dia 17/05/2021 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 18/05/2021 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO 
OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou 
através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2021



DA REPORTAGEM

No dia seguinte da vi-
tória por 3 a 0 sobre o Volta 
Redonda, na primeira parti-
da da semifinal do Carioca, o 
Flamengo embarcou na tarde 
de domingo com destino a 
Quito com dois importantes 
desfalques para o jogo contra 
a LDU, nesta terça (4), pela Li-
bertadores. Gerson e Rodrigo 
Caio ficaram fora da lista de 
relacionados e não viajaram.

Gerson tem uma lesão 
muscular de grau 1 na coxa 
esquerda. Apesar de ser um 
caso leve, o tempo de recupe-
ração até terça é muito curto. 
Foi a primeira lesão muscular 
na carreira do jogador.

Rodrigo Caio, por sua 
vez, está em fase final de re-
cuperação após sentir um 
desconforto na coxa, não foi 
relacionado e vai desfalcar 
o Flamengo em Quito. O za-
gueiro também foi ausência 

LIBERTADORES

Flamengo embarca sem 
Gerson e Rodrigo Caio

no último jogo da Libertado-
res, na última terça, contra a 
Unión La Calera. Preservados 
contra o Volta Redonda, Ga-
bigol e Filipe Luís também 
foram relacionados. Confira a 
lista mais abaixo.

Sem contar com dois ti-
tulares, o Flamengo embarca 
confiante no elenco. A boa 
atuação do trio ofensivo - Vi-
tinho, Michael e Pedro - ani-
mou a comissão técnica. O 
ponta baixinho brincou com 
as duas assistências que deu 
para o centroavante e lem-
brou da dedicação.

“A viagem é longa, agora 
o Pedro vai me pagar um ca-
fezinho - disse, aos risos, antes 
de entrar no aeroporto. - Pre-
cisa ter confiança e precisa 
acreditar.

 Trabalhei muito e estou 
me dedicando para melhorar. 
Vou errar? Vou, mas sempre 
tentando acertar para ajudar 
a equipe”.

Michael chega no aeroporto para o embarque a Quito, no 
Equador

Foto: Caíque andrade

Foto: divulgação

Bidu e Rodrigo Andrade brigam no gramado

Até o momento Lucas Cardoso lidera com 8 gols marcados

PAULISTÃO

Jogadores do Guarani trocam socos 
e são expulsos após... vitória!

ESTADUAL 2021

Briga pela artilharia pode ficar
mais acirrada na reta final
DA REPORTAGEM

Ter uma peça no elen-
co que consiga converter as 
chances de gol em bola na 
rede facilita na corrida pelo 
título e outros objetivos de 
uma equipe. Dos quatro se-
mifinalistas do Mato-gros-
sense 2021, cada um tem 
seus jogadores que se desta-
cam quando o assunto é fa-
zer gols. A poucos jogos para 
o fim do campeonato (mais 
especificamente 7), cada ten-
to marcado pode fazer a dife-
rença. O artilheiro da compe-
tição atua pelo time que tem 
o segundo melhor ataque do 
Estadual. Lucas Cardoso, do 
Operário, já empurrou a bola 
para as redes 8 vezes na com-
petição, mas é possível que 
a concorrência fique acirra-
da. O Chicote também tem 
o atacante Wellisson, que já 
marcou 5 e pode alcançar o 
companheiro de equipe.

Os jovens Pedro Paulo, 
do Ação, e Raul, do Cuiabá, já 

DA REPORTAGEM

O que poderia ser uma 
noite de festa para o Guara-
ni terminou em tensão no 
Brinco de Ouro. Após o Bu-
gre vencer o Novorizontino 
por 2 a 1 e dar um passo im-
portante para buscar a clas-
sificação às quartas de final, 
dois jogadores da própria 
equipe brigaram e acaba-
ram expulsos.

A confusão envolveu 
o lateral-esquerdo Bidu e o 
volante Rodrigo Andrade. 
Os jogadores já haviam dis-
cutido minutos antes, após 
o lateral errar uma saída de 
bola. O Bugre conseguiu 
cortar o lance, e Rodrigo An-
drade cobrou Bidu.

Aí, assim que o árbitro 
apitou o fim do jogo, troca-
ram socos ainda no grama-
do e acabaram recebendo o 
cartão vermelho imediata-
mente.

A briga aconteceu de-
pois de um fim de jogo dra-
mático. O Bugre vencia por 

marcaram 5 vezes no Estadu-
al e também estão na briga 
pela artilharia. Como o cen-
troavante Élton, com 6, ainda 
se recupera de lesão, o Dou-
rado aposta em outros atletas 
para balançar as redes, tendo 

2 a 0 até os 43 minutos, mas 
viu o Novorizontino diminuir 
e depois ter um pênalti, des-
perdiçado aos 49 minutos de 
jogo. Coincidência ou não, 
os dois são os atletas mais 

Foto: reprodução

indisciplinados do Guarani 
até aqui na competição e 
voltavam de suspensão jus-
tamente nesta rodada.

Com o cartão verme-
lho, Bidu e Rodrigo Andra-

de vão ficar fora do clássico 
contra a Ponte Preta, mar-
cado para quarta (5), às 20h, 
no Moisés Lucarelli. Os dois 
são os únicos desfalques por 
suspensão.

Raul como um dos destaques 
no setor de ataque.

Pelo lado do Ação, além 
de Pedro Paulo (que este-
ve suspenso para o primeiro 
jogo da semifinal), a equipe 
conta com Deivisson Pika-

chu, com 4 gols. No Nova Mu-
tum, dois atletas dividem a 
artilharia com 4 gols. Welder 
e Fernandinho se destacam 
no elenco como os jogadores 
que mais fizeram o torcedor 
gritar gol.
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Vitória sobre o Ação deixa
Cuiabá com um pé na decisão
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá está com um 
pé na decisão do Campeona-
to Mato-grossense 2021. No 
domingo (2), o Dourado ven-
ceu o jogo de ida das semifi-
nais por 2 a 0 sobre o Ação/
Santo Antônio e pode até 
perder a partida de volta por 
até um gol de diferença que, 
mesmo assim, chegará à de-
cisão.

Vale destacar que o 
Cuiabá segue invicto na com-
petição, agora, acumulando 
10 vitórias e 2 empates até o 
momento. A próxima partida 
será no próximo domingo (9), 
às 9h, na Arena Pantanal.

O JOGO
Jogar no horário da ma-

nhã não tem sido muito fá-
cil para os jogadores neste 
Estadual, especialmente se 
tratando de Mato Grosso, um 
estado naturalmente quente 
– ainda mais na Capital, que, 
apesar da temperatura ame-
nizada nos últimos dias, se-
gue com um sol de rachar.

Mas nada disso foi im-
peditivo para o Ação começar 
buscando o ataque. Porém, o 

Cuiabá mostrou a sua força e 
sangue frio para abrir o placar 
logo no começo da partida, 
com Osman, aos 6 minutos.

O time de Leverger até 
ficava com a bola, mas to-
cando especialmente entre 
os defensores, sem muita ob-
jetividade. Apesar disso, bus-
cou o empate com bastante 
intensidade. Em uma das 
melhores jogadas, Deivisson 
Pikachu chegou bem pela di-
reita e tentou encobrir o go-
leiro João Carlos, mas a bola 
foi para fora.

Na segunda etapa o 
Cuiabá voltou mais atento, 
enquanto o Ação começou a 
sentir os reflexos do intenso 
calor (a essa altura já passava 
das 10h). 

Com mais fôlego, o Dou-
rado logo ampliou o placar. 
Após jogada de Clayson pela 
esquerda, Rafael Gava como 
homem-surpresa na área e 
fez 2 a 0, aos 3 minutos. O gol-
pe foi sentido pelo Ação, que 
não teve reação para buscar 
ao menos um gol de honra. 
A equipe tentou equilibrar a 
partida, mas não conseguiu 
diminuir o placar e sai em 
desvantagem no jogo de ida.

Agora, o Cuiabá joga 

MATO-GROSSENSE 2021. Dourado fez 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que vai à final

Cuiabá saiu na frente na semifinal diante do Ação 
com ainda mais tranquilida-
de no fim de semana para 
carimbar sua vaga na final. 
O Ação precisará não só fazer 
algo inédito neste Estadual 
(derrotar o Cuiabá), mas ain-
da tirar a diferença. Uma vi-
tória por 2 gols de diferença 

Foto: assessoria

leva para os pênaltis. Para ir 
a uma inédita final, precisará 
vencer no tempo normal por 
pelo menos 3 gols.

OUTRA SEMIFINAL
Completando as semifi-

nais, Nova Mutum e Operário-

-VG jogam nesta terça-feira 
(4) no Estádio Valdir Doilho 
Wons, a partir das 15h30.

Na primeira fase, as 
duas equipes jogaram neste 
mesmo estádio, com vitória 
do Azulão da Massa por 2 a 1. 

Apesar disso, o Nova 

Mutum tropeçou em empa-
tes na competição, ficando 
atrás do Chicote da Fronteira 
na classificação, o que dá van-
tagem de a equipe varzea-
-grandense decidir em casa 
no próximo sábado (8), no Es-
tádio Dito Souza, às 9h.
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DA REPORTAGEM

Pelo menos dois bandi-
dos sequestraram e tentaram 
roubar uma aeronave, mode-
lo não informado, no último 
sábado (1º). O piloto saiu de 
uma fazenda em Sinop e te-
ria destino Juruena. Segundo 
informações de uma fonte, a 
aeronave pertence a um fa-
miliar do prefeito de Sinop, 
Roberto Dorner, e teria sido 
alugada como taxi aéreo até 
a cidade, porém, ao decolar, 
o piloto foi dominado e teria 
uma arma apontada para a 
sua cabeça.

Aeronave pousou em uma fazenda próximo da MT-220 

Foto: Divulgação

Os criminosos pediram 
para o piloto pousar em uma 
aérea na MT-220 próximo 
uma grande fazenda. A víti-
ma já dominada tentou rea-
lizar o pouso, mas o trem de 
pouso quebrou e o avião pa-
rou em uma área de planta-
ção. O piloto não ficou ferido.

Duas camionetes e uma 
moto estariam esperando 
que o avião aterrissasse em 
uma área de plantação na fa-
zenda Progresso. 

A Delegacia Especializa-
da em Roubos e Furtos inves-
tiga a tentativa de roubo da 
aeronave.

Secretaria de Saúde restabelece
atendimentos e faz novos ajustes
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop restabeleceu, desde 
ontem (3), os serviços oferta-
dos pelos programas de saú-
de da família desenvolvidos 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS). A medida é possível 
devido à redução na procura 
por pacientes com sintomas 
suspeitos de Covid-19.

Outros ajustes entre as 
unidades também foram fei-
tos para melhor atender ao 
munícipe. Confira a seguir o 
que passa a valer a partir da 
data.

As Unidades Básicas 
de Saúde retomam todos os 
serviços relacionados à saú-
de da família, de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 11h e das 
13h às 17h. Nas UBS’s, exceto 
a São Cristóvão, também se-
rão mantidos os atendimen-
tos de casos suspeitos de Co-
vid-19, com organização do 
chamado fluxo em Y, onde 
pacientes com sintomas gri-
pais são direcionados a uma 
entrada e sala de atendimen-
to diferentes dos demais ca-
sos.

Também haverá mu-
danças na UBS José Ramos 
Pereira (Maria Vindilina II), 
que em março passou a ser 
unidade de atendimento 24 
horas para casos suspeitos 
de Covid-19. Nesta segunda, a 
unidade esteve fechada para 
ser reorganizada e voltar a 
atender como posto de saú-
de da família aos moradores 
da região. A expectativa é 
que a UBS esteja atendendo 
normalmente a partir da pró-
xima segunda (10).

As vacinas de rotina 
não foram suspensas em 

momento algum, no entan-
to, vale reforçar que seguem 
disponíveis nas UBSs onde 
há salas de vacinação: Alto da 
Glória, Sabrina, São Cristóvão, 
São Francisco, Camping Club, 
Palmeiras, Primaveras e Gen-
te Feliz, das 7h às 11h e das 13h 
às 17h, além de nos Centros 
Integrados de Atendimento 
(CIA) André Maggi e Jacaran-

Foto: Divulgação

Ajustes entre unidades foram feitos para melhor atender ao munícipe 

UBSS EM SINOP. Medida foi tomada devido à redução na procura por pacientes com sintomas gripais

DA REPORTAGEM

Mesmo com população 
menor do que a da Baixa-
da Cuiabana, a região Norte 
concentra 30,34% dos casos 
de Covid-19 e ultrapassa o 
que é registrado na região da 
Capital que é de 30,22%.

Apesar de reduzir a lota-
ção das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) na maior par-
te dos municípios do estado, 
no Nortão ainda segue com 
100% das vagas ocupadas os 
hospitais de Sinop, Sorriso, 
Peixoto de Azevedo e Lucas 
do Rio Verde, onde pacientes 
graves têm sido transferidos 
para outras unidades.

De acordo com boletim 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT) divulgado 
no domingo (2), foram con-
firmadas 35 mortes e 482 no-
vos casos em 24 horas. Só a 
Baixada Cuiabana concentra 
33% da população, isso por-
que além de Cuiabá conta 
com Várzea Grande, que são 

DA REPORTAGEM

Uma jovem, 29 anos, 
morreu na sexta (30) depois 
de ser picada por uma jara-
raca - espécie de cobra vene-
nosa -, em Vila Rica. Francie-
le Bergamin estava em casa 
quando foi picada no braço, 
na quarta-feira (28). Ela foi 
socorrida e levada ao Hos-
pital Municipal de Vila Rica, 
onde recebeu soro antiofí-
dico.

No entanto, o quadro 
de saúde piorou e ela foi 

Dados são referentes até domingo 

CASOS DE COVID-19

Nortão concentra maior contaminação
e já ultrapassa a Baixada Cuiabana

SUSTO GRANDE

Bandidos tentam roubar 
aeronave da família do 
prefeito de Sinop

VILA RICA

Jovem morre após ser picada
em sua casa por jararaca 

Foto: Divulgação

os dois municípios mais po-
pulosos do estado.

Em Mato Grosso, já fo-
ram 363.848 casos confir-
mados da Covid-19, sendo 
registrados 9.840 óbitos em 
decorrência da doença. En-

transferida para o Hospital 
Regional de Água Boa e foi 
internada na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). O bole-
tim médico diz que Franciele 
teve edema, choque tóxico, 
hipotensão, hipotermia, in-
suficiência renal aguda, en-
tre outros problemas. Fran-
ciele deixou dois filhos, entre 
eles uma bebê de 3 meses, e 
o marido.

As jararacas são vene-
nosas e uma das principais 
responsáveis por acidentes 
com picadas no Brasil. A co-

tre as confirmações, 8.754 
pessoas estão em isolamen-
to domiciliar e ainda testam 
positivo, outros 343.698 estão 
recuperados.

Entre casos confirma-
dos, suspeitos e descartados 

loração da serpente a camu-
fla em meio às folhas secas, 
dificultando a visualização e 
aumentando os registros de 
acidentes com a espécie.

ORIENTAÇÕES
A orientação do Corpo 

de Bombeiros é que, quando 
for picada, a vítima procure 
o serviço médico mais pró-
ximo para receber o soro an-
tiofídico. O soro pode ser po-
livalente, para uso nos casos 
em que a espécie do animal 
é desconhecida, ou específi-

para a Covid-19, há 459 in-
ternações em UTIs públicas 
e 367 em enfermarias públi-
cas. Isto é, a taxa de ocupa-
ção está em 86,93% para UTIs 
adulto e em 46% para enfer-
marias adulto.

co - no caso de identificação 
da cobra.

É importante levar uma 
identificação do animal ou 
até mesmo o réptil (dentro 
de um local que o armazene 
com segurança) para facili-
tar na hora de identificar a 
picada e administrar o me-
dicamento. O local da picada 
deve ser lavado apenas com 
água e sabão. Não é orienta-
do que se passe algum tipo 
de medicamento nada fe-
rida até que a mesmas seja 
avaliada por um médico.

dás, das 6h às 18h.
Os atendimentos de 

urgência e emergência não 
relacionadas à Covid-19 se-
guem sendo realizados na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24 horas, loca-
lizada na avenida André Ma-
ggi.

A Unidade Covid-19 Pri-
maveras continua como refe-

rência para os atendimentos 
médicos de casos suspeitos 
da doença, no entanto, ago-
ra com expediente 24 horas. 
No local, também são feitas 
as coletas dos exames labo-
ratoriais.

Já na Unidade Covid-19 
Paraíso, os atendimentos se-
guem de segunda à sexta-
-feira, das 7h às 18h, sem in-

tervalos, apenas para a coleta 
de exames em pacientes sus-
peitos da doença e que estão 
com encaminhamento mé-
dico para a realização. 

A Ala Covid (hospital de 
campanha) continua funcio-
nando normalmente para in-
ternação. 

No entanto, serão en-
caminhados para a unidade 

os pacientes consultados na 
Unidade Covid-19 Primaveras, 
caso seja necessário. 

Já na Upinha (na UBS 
Ibirapuera), mantém-se os 
atendimentos urgências e 
emergências, incluindo casos 
suspeitos de Covid-19, todos 
os dias a partir das 19h até às 
6h e, 24 horas aos finais de 
semana.
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Campanha promove ações em prol 
da preservação da vida no trânsito
DA REPORTAGEM

Com o tema “Respei-
to e Responsabilidade: 
pratique no trânsito”, a 
campanha Maio Amarelo 
iniciou com objetivo de 
promover a empatia em 
prol da preservação de vi-
das no trânsito, trazendo 
mais consciência e har-
monia para um trânsito 
com mais respeito e res-
ponsabilidade.

“Neste ano de pan-
demia, mesmo com a re-
dução do fluxo de veícu-
los nas rodovias federais 
que cortam Mato Grosso 
e, apesar da pequena re-
dução no número de aci-
dentes, aumentaram os 
acidentes graves e os óbi-
tos no trânsito”, observou 
a gerente de Ações Edu-
cativas do Detran-MT, Ro-
sane Pölzl.

Segundo Rosane, 
as estatísticas em geral 
apontam que mais de 
90% dos acidentes de 
trânsito decorrem de fa-

lha humana. “Sendo as-
sim, ao seguirmos o que 
preconiza a legislação de 
trânsito, estamos adotan-
do protocolos de segu-
rança, reduzindo riscos e 
consequentemente pre-
servando vidas”, desta-
cou.

O Maio Amarelo de 
2021 seguirá o mesmo 
padrão do movimento 
realizado no ano passa-
do. Devido às restrições 
impostas pela situação 
de pandemia, as ações 
da campanha serão de 
forma digital para evitar 
aglomerações. 

Campanha trata de um trânsito mais responsável

Objetivo é trazer mais consciência no trânsito 

MAIO AMARELO . Debates vão ocorrer de forma digital para evitar aglomerações
Foto: Arte/DivulgAção

Foto: tchélo FigueireDo A CAMPANHA
MAIO AMARELO
O “Maio Amarelo” é 

um movimento interna-
cional de conscientização 
para redução de aciden-
tes de trânsito. A campa-
nha envolve Poder Públi-
co e a sociedade civil com 
a intenção de colocar em 
pauta o tema seguran-
ça viária e mobilizar em 
torno dessa luta toda a 
sociedade, envolvendo os 
mais diversos segmen-
tos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de 
classe, associações, fede-
rações e sociedade civil 

organizada.
O Departamento Na-

cional de Trânsito (Dena-
tran) irá coordenar essas 
ações em parceria com o 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV) 
no âmbito do Acordo 
de Cooperação, além de 
contar com o envolvi-
mento de todos os órgãos 
e entidades integrantes 
do Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT) e demais 
interessados que se en-
gajam a fim de preser-
var vidas no trânsito seja 
através de ações educati-
vas ou repressivas.
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