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Divulgação

SÉRIE C 2021
Capacitando trabalhadores a
combater incêndios no campo

Com a proximidade do período da seca em Mato Grosso, a 
preocupação de muitos produtores rurais se volta às queimadas que 
podem ocorrer no campo. Uma das medidas assertivas no combate 
e na prevenção de incêndios, tem sido a capacitação de trabalhado-
res que podem amenizar e prevenir a expansão do fogo nas proprie-
dades.         Página - 4

Divulgação

 
A Prefeitura de Sorriso iniciou o mutirão “+ Cirurgia 2021”, que integra cirurgias de baixa complexidade 
custeadas pelo Município. São cirurgias de otorrino, ginecológicas, oftalmológicas e as gerais que en-
volvem intervenções cirúrgicas de vesícula, hérnia e rins. A previsão é investir R$ 3 milhões na aquisi-
ção dos procedimentos – sendo R$ 2,634 milhões do duodécimo devolvido pela Câmara.             Página - 3

+ CIRURGIA 2021

Sorriso investe R$ 3 mi para
realizar mutirão de cirurgias

Cuiabá, Ação
e Luverdense
saem na frente
nas quartas
Sábado e domingo foram 
disputadas as partidas de ida 
das quartas de final do Mato-
-grossense 2021. Nos 4 jogos dis-
putados, 3 tiveram um vencedor, 
enquanto apenas um terminou 
em empate. Todos os jogos de 
volta serão disputados nesta 
quarta (28). O Ação fez 3 a 1 no 
União, o Cuiabá venceu o Dom 
Bosco por 2 a 0, o Luverdense 
surpreendeu o Nova Mutum 
pelo placar mínimo e somente 
Sorriso e Operário empataram: 2 
a 2.                Página  -6

MUDANÇAS NO CTB

Com as alterações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que entraram em vigor há 
15 dias, algumas penalidades com foco nos motociclistas ficaram mais leves, mas os 
condutores deste tipo de veículo devem redobrar a atenção e os cuidados com a segu-
rança, principalmente quando forem trafegar em rodovias.            Página  7

assessoria

MOTOCICLISTAS, ATENÇÃO!
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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 21
TERÇA-FEIRA

IPTU E TAXA
DE LIXO SÃO
LANÇADOS COM
DESCONTOS

PROPOSTA
SUSPENDE
COBRANÇA DE
IMPOSTOS

SINOP COMBUSTÍVEL E GÁS
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GARIMPO ILEGAL
NO PARQUE
DOS IGARAPÉS
É DESATIVADO

JURUENA
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58,6% DOS
BRASILEIROS
PRETENDE DAR
PRESENTES

DIA DAS MÃES
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Se formos considerar os membros indicados 
para compor a tal CPI as esperanças de que 
algo de bom aconteça diminuem dramatica-
mente

O caminho curto que certa camarilha 
tenta percorrer para tomar o poder pode se 
transformar em um enorme atoleiro, quiçá 
um poço de areia movediça, que acabará 
por engolir a todos os ativistas do Legisla-
tivo e do Judiciário bem como seus apoia-
dores e mentores nas cotidianas tentativas 
frustradas de derrubar o atual governo.

É bom lembrar que a maioria da popu-
lação, agora desassombrada, está mais do 
que pronta para enfrentá-los em 2022 caso 
consigam sobreviver às agruras desse “ata-
lho”.

Aqueles conspiradores já não conse-
guem enganar o cidadão brasileiro comum 
com as artimanhas grotescas de acusar de 
errado o que agora está sendo feito pelo 
país quando de fato tentam manter es-
condido o escancaramento dos erros que 
cometeram no passado em seguidos go-
vernos que se diziam social-democratas; 
já não conseguem controlar o ódio ao ve-
rem vencidas suas tentativas de desvalo-
rizar o que nunca valorizaram vez que em 
nenhum momento propõem soluções al-
ternativas ao necessário retorno da estabi-
lidade econômica; não aceitam os refl exos 
positivos das iniciativas governamentais 
para atender à população carente e que, in-
discutivelmente, assim está em função de 
gestões desconexas da realidade enquanto 
buscavam apenas e tão somente colocar 
em prática seus planos ideológicos e inega-
velmente inefi cazes.

Seguindo adiante, no cenário que está 
sendo montado para tentar desestabilizar o 
atual governo o STF, com seu jeitinho espe-
cial de interpretar as letras da Constituição 

de 1988, vai aos poucos concluindo a monta-
gem da Conspiração de 2021. Exemplo disso 
é a exigência da instalação imediata de uma 
CPI para investigar as ações do governo no 
combate à virose que atormenta o país.

Se formos considerar os membros indi-
cados para compor a tal CPI as esperanças 
de que algo de bom aconteça diminuem 
dramaticamente, se é que não acabam.

Uma CPI para a qual a mesa diretora do 
Senado permite participem o suprassumo 
da velha política do toma-lá-dá-cá, todos 
amigos das excelências de lá as quais aos 
poucos também vão se transformando em 
outras coisas perante a maioria da opinião 
pública, aquelas descritas como o que excre-
tamos nos desapertos intestinais.

Para bem entender isso basta observar 
apenas dois de seus membros, um senador 
pai do atual governador do Pará e outro se-
nador pai do governador de Alagoas. Não há 
necessidade de citar seus nomes posto que 
ambos são por demais conhecidos não é 
mesmo? Querem mais? Seis dos onze sena-
dores que a compõem são de partidos de-
claradamente contra o atual governo, neles 
incluso o ex-governador do estado do Ama-
zonas, o epicentro da CPI, investigado por 
má gestão de recursos destinados à área da 
saúde, o Presidente da CPI. Esta é a realida-
de não só do Senado, mas sim de todo o Le-
gislativo.

É aceitar ou aceitar essa realidade podre 
que estamos vivendo? É sucumbir sem bus-
car um último suspiro de esperança de viver 
em um país melhor? Dá vergonha... pelo 
menos eu sinto vergonha!

MARCELO PORTOCARRERO É 
ENGENHEIRO CIVIL

O atalho

Rápido, mas nem tanto
muito por isso, inclusive ao longo esses 
mais de 25 anos online. Além da conexão 
não estar de acordo, você tem que “pro-
var” isso. Um verdadeiro transtorno.

Mas nem só de culpa vive o provedor: 
é bem comum que o dispositivo do usuá-

rio não esteja em sua melhor for-
ma e acabe fi cando lento. Recen-
temente, inclusive, verifi quei um 
celular com esse problema, para 
uma pessoa próxima. Após ouvir 
suas reclamações de que “essa 
internet nunca presta” (indepen-

dentemente da internet que ela usasse) 
resolvi dar uma olhada no aparelho. Após 
20 minutos de tentativas eu sequer havia 
conseguido desinstalar um antivírus expi-
rado que só estava servindo para pesar o 
aparelho. Desisti, entreguei para a pessoa 
e recomendei que formatasse. Alguns dias 
depois fi quei sabendo que após o proce-
dimento “a internet voltou a fi car rápida”. 
Não chegou a ser novidade.

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

A velocidade da internet depende da combinação de conexão, 
hardware e software. Se algum desses não estiver funcionando 
a contento, sua internet vai fi car lenta. Procure, sempre, manter 
seu dispositivo em ordem e, em caso de dúvidas, teste a veloci-
dade com outro aparelho antes de reclamar com o provedor.CLIC 

FINAL 

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

A velocidade da internet foi um as-
sunto extremamente controverso. De um 
lado o provedor tenta a todo custo dizer 
que está entregando a banda contratada, 
de outro o cliente, insatisfeito, reclama 
que não consegue usar a conexão como 
deveria.

Essa “briga”, eternamente 
atual, acontece desde os tem-
pos da conexão discada que, 
seguramente, boa parte de 
vocês nunca usou por ser algo, 
digamos, “obsoleto”. Naquela 
época a velocidade era bem menor (claro) 
e dependia de uma infi nidade de fatores, 
onde até a tomada do telefone na parede 
levava culpa pela lentidão.

Um elemento que sempre gerou con-
trovérsia foi o dispositivo utilizado na 
conexão. Tendo em vista que alguns apli-
cativos, vírus e outros “comem” conexão, 
é fácil atribuir parte da lentidão, mesmo 
que a “culpa” não existisse. Dispositivos 
lentos também não vão conseguir apro-
veitar bem toda a velocidade disponibi-
lizada.

Mas no fi m das contas, de quem é a 
“culpa”? Essa pergunta, infelizmente, não 
tem uma resposta padrão para todos os 
casos. E é justamente isso que deixa a si-
tuação ainda mais intensa.

Já vi incontáveis casos em que o pro-
blema, realmente, era na conexão. Passei 

MARCELO PORTOCARRERO

Finalizada a tramitação do Orçamento de 2021, 
pode haver oportunidade nos próximos meses para a 
aprovação de algumas reformas relevantes. Entre elas 
está a administrativa, que o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), promete priorizar.

Na quinta (22) foi dado um primeiro passo com 
a aprovação de requerimento para a realização de au-
diências públicas, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, para avaliação da proposta de emenda constitu-
cional enviada pelo governo no ano passado.

Entre outras mudanças, o texto reduz o número 
de carreiras, prevê um prazo mais longo para avalia-
ção de desempenho, proíbe progressões automáticas 
nos cargos e reduz a amplitude da estabilidade de 
emprego, que passaria a valer apenas para as carrei-
ras de Estado, ainda por serem defi nidas.

São mudanças em geral meritórias para lidar 
com o tema fundamental da falta de efi ciência no 
provimento de serviços públicos. Um número menor 
de carreiras aumentaria a fl exibilidade na gestão de 
pessoal. A avaliação de desempenho, hoje inexistente, 
também representaria um avanço óbvio.

Em tese, as regras valeriam apenas para novos 
servidores, mas há alguns dispositivos que devem 
abarcar todos desde já. Não é razoável aceitar que o 
funcionalismo atual tenha o direito adquirido a pro-
moções automáticas por tempo de serviço sem qual-
quer vinculação à qualidade do trabalho.

Mas a reforma administrativa não deveria se re-
sumir à PEC. Um grande progresso pode ser obtido 
por legislação infraconstitucional.

É o que demonstra, por exemplo, um estudo da 
Instituição Fiscal Independente. Com mudanças no 
tempo necessário para as progressões, alterações nos 
salários de entrada e reposição parcial dos servidores 
que se aposentam seria viável economizar R$ 128 bi-
lhões em dez anos, conta que inclui a União e os es-
tados.

Seja como for, fi ca evidente que a reforma é um 
processo, cujo objetivo central não é apenas a econo-
mia, obviamente necessária, mas também a moder-
nização gerencial para que o Estado possa prover me-
lhores serviços à sociedade.

Com gastos que chegam a 40% do Produto In-
terno Bruto, é essencial extrair do setor público a sua 
contribuição para a produtividade da economia e o 
bem-estar social. Não será fácil, por certo, votar temas 
controversos durante a CPI da Covid no Senado. Tra-
ta-se, no entanto, de um tema central cujo debate já 
tarda em demasia.

Editorial

Reforma prioritária

FIM DE
EMPRESA
PÚBLICA
O secretário de Estado de Agricultura 

Familiar, Silvano Amaral, afi rmou que deve 
concluir o processo de extinção da Central 
de Abastecimento do Estado de Mato Grosso 
(Ceasa) ainda este ano. A medida, iniciada 
em 2019 pelo Governo do Estado, estava para-
da por conta de ações judiciais. Silvano, que 
assumiu o comando da empresa pública em 
abril, disse que já foi possível exonerar aque-
les que eram comissionados e realocar efeti-
vos de outras pastas. “A intenção é a extinção. 
Acredito que isso pode ser concluído ainda 
este ano”, resumiu.

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!

O REI DO PORCOT
Depois do anúncio do presidente Jair Bolso-

naro de que vai apoiar José Medeiros (Podemos) 
para o Senado em 2022, a direita de Mato Gros-
so agora corre atrás de um nome para disputar 
o Palácio Paiaguás. A ideia dos direitistas é lan-
çar Reinaldo Morais (PSC), conhecido como Rei 
do Porco, que foi candidato ao Senado na eleição 
suplementar em 2020. Apesar do discurso de que 
estava fechado com Bolsonaro, ele teve apenas 
36.545 votos e fi cou em 10º lugar.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Com mudanças no tempo necessário para 
as progressões, alterações nos salários de entrada 
e reposição parcial dos servidores que se aposen-
tam seria viável economizar R$ 128 bilhões em 
dez anos, conta que inclui a União e os estados
“ “ Uma onça-pintada foi fl agrada em uma armadilha fotográfi ca no 

quintal da casa dos biólogos Leen Gillis e André Moratelli, no Vale do 
Jamacá, em Chapada dos Guimarães. Ele contou que a armadilha foi 
montada em 2015, no entanto, essa é a primeira vez que uma onça 
é registrada no local. O casal vive em uma reserva particular de 8 
hectares e trabalha com observação de animais. A casa deles fi ca 
a pouco mais de 200 metros de onde a onça-pintada foi registrada.
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Sorriso investe R$ 3 milhões
em mutirão de cirurgias
DA REPORTAGEM

Quem enfrenta proble-
mas de saúde, tem pressa 
no atendimento. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Sorri-
so iniciou ainda em janeiro 
um mutirão “+ Cirurgia 2021” 
que integra cirurgias de bai-
xa complexidade custeadas 
pelo Município. São cirurgias 
de otorrino, ginecológicas, 
oftalmológicas e as gerais 
que envolvem intervenções 
cirúrgicas de vesícula, hérnia 
e rins. Desde o início do ano, 
foram realizadas mais de 300 
cirurgias com a aplicação de 
quase R$ 500 mil. Nesta se-
gunda-feira (26), o programa 
foi oficialmente lançado pela 
Prefeitura de Sorriso.

O secretário de Saúde e 
Saneamento, Luís Fábio Mar-
chioro, pontua que todos os 
procedimentos estão sendo 
adquiridos por processos le-
gais na iniciativa privada e 
obedecem à fila de espera 
da Central de Regulação da 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Saneamento. “Estamos 
seguindo a ordem da fila e 
atendendo situações identi-
ficadas como de urgência e 
emergência pelos médicos”, 
pontua.

A porta de entrada para 
qualquer procedimento re-
alizado são as Unidades Bá-

sicas de Saúde. A partir do 
atendimento na UBS é que 
o paciente recebe as orienta-
ções médicas, faz os exames 
necessários e é encaminhado 
para a cirurgia, caso o médico 
confira a necessidade.

Marchioro ressalta que 
hoje há uma fila de espe-
ra expressiva por operações 
que deveriam ser feitas pelo 
Governo do Estado, mas que 
vem sendo adiadas devido 
à pandemia. “O Governo do 
Estado limitou as cirurgias 
eletivas ainda em março de 
2020; então nesse momen-
to estamos buscando aliviar 
essa fila”, explica.

“Destacamos que pa-
cientes que estão aguar-
dando esses procedimentos 
devem ficar atentos aos con-
tatos realizados pela equipe 
de regulação da Secretaria”, 
frisa.

O secretário explica que 
como as cirurgias são adqui-
ridas da iniciativa privada, 
elas estão sendo realizadas 
de acordo com cronograma 
próprio de cada unidade hos-
pitalar. “Há procedimentos 
mais demorados para realiza-
ção, então tudo precisa pas-
sar por planejamento”, com-
pleta.

A previsão é investir R$ 
3 milhões na aquisição dos 
procedimentos. Desse valor, 

+ CIRURGIA 2021. Programa integra cirurgias de baixa complexidade custeadas pelo Município
Foto: Divulgação

Serão feitas cirurgias de otorrino, ginecológicas, oftalmológicas e gerais 

Recurso foi julgado na corte, mas parlamentar ainda 
pode recorrer no tSE 

Consumidores de Mato Grosso podem ficar isentos do pagamento de alíquotas internas

Primeira data de pagamento é 14 de junho 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MT) decidiu 
por manter a condenação 
do deputado estadual Carlos 
Avalone (PSDB) que cassou 
seu mandato por captação 
ilícita de recurso (caixa 2) e 
abuso de poder econômico 
nas eleições de 2018. A deci-
são unânime foi tomada du-
rante sessão na manhã desta 
segunda (26). O parlamentar 
ainda pode recorrer da sen-
tença no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

O caso refere-se à apre-
ensão, ocorrida no dia 4 de 
outubro de 2018, de R$ 89,9 
mil em um carro cheio de 
adesivos do então candidato, 
na BR-070, em Poconé.

Além da perda de man-
dato, a Corte Eleitoral tam-
bém determinou a anotação 
do nome de Avalone no Có-
digo ASE 540 [inelegibilidade 

DA REPORTAGEM

Em trâmite na Assem-
bleia Legislativa, o Projeto de 
Lei Complementar 13/2021 
beneficia profissionais autô-
nomos entre outros setores 
produtivos afetados direta-
mente pela pandemia. Au-
tor da proposta, o deputado 
estadual Xuxu Dal Molin de-
fende que a redução da car-
ga tributária é a forma mais 
célere para garantir a com-
petividade do setor agrícola 
já que maior parte da produ-
ção do estado é escoada por 
meio de rodovias.

“As rotas rodoviárias 
mais deficientes são mais 
sensíveis à variação do pre-
ço do combustível. Exemplo 
prático é BR-163 que conecta 
Mato Grosso ao terminal hi-
droviário de Itaituba/PA, que 
apresenta um rendimento 
de consumo menor se com-

em candidatura futura] no 
cadastro nacional de elei-
tores e decretou a perda do 
valor apreendido em favor 
da União. O julgamento do 
recurso (embargo de decla-
ração) foi iniciado na última 
quinta (22), mas foi interrom-
pido após pedido de vista do 
juiz eleitoral Armando Bian-
cardini.

Avalone, que era su-
plente, assumiu a cadeira de 
deputado em fevereiro de 
2019, após Guilherme Maluf 
ter sido nomeado conselhei-
ro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). Antes, ele esta-
va na suplência.

A apreensão ocorreu 
durante uma abordagem ro-
tineira da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), durante cam-
panha em 2018. De acordo 
com boletim de ocorrência, 
ao parar o veículo, um VW 
Gol, com três pessoas den-
tro, os policiais perceberam 

parado ao destino do Porto 
de Santos”, avalia.

Ainda de acordo com 
o parlamentar, “os seguidos 
reajustes praticados pelas 
refinarias resultaram no au-
mento de 22,50% no custo 
do transporte terrestre. Ou-
tro derivado de petróleo que 

CAIXA 2 E ABUSO DE PODER

Por unanimidade, tRE mantém 
cassação de carlos avalone

ASSEMBLEIA

Proposta suspende cobrança de impostos
sobre combustíveis e gás de cozinha no estado

DA REPORTAGEM

O Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) exercí-
cio 2021 foi lançado ontem 
(26) pela manhã na Prefeitu-
ra de Sinop, com a presença 
do prefeito Roberto Dorner 
e do secretário de Planeja-
mento, Finanças e Orçamen-
to, Joselito Backes.

As novas datas para 
pagamento do IPTU foram 
definidas pela Administra-
ção após o lançamento do 
imposto ter sido adiado mês 
passado. A data de paga-
mento da primeira parcela, 
em cota única, com descon-
to de 15% à vista, ficou para o 
dia 14 de junho.

Para os contribuintes 
que preferirem fazer o pa-
gamento de forma parcela-
da, há duas opções: em três 
parcelas e em seis parcelas. 
Para o pagamento em três 
parcelas, o desconto será de 
5%, com vencimentos nas 
seguintes datas: 14/06; 14/07 
e 16/08. Pagamento parce-
lado em seis vezes, não tem 
desconto, com datas fixadas 
em: 14/06; 14/07; 16/08; 15/09; 
14/10 e 16/11.

Além do IPTU, também 
foi lançada em conjunto a 
taxa de lixo, nas mesmas 
datas de vencimento, com 
as referidas formas de par-
celamento, porém sem os 
descontos. A taxa de lixo é 
lançada conforme a metra-

gem quadrada construída 
do imóvel, seguindo os parâ-
metros da frequência de co-
leta, definidos pela empresa 
responsável.

São aproximadamen-
te 82 mil imóveis tributados 
em Sinop. O valor total lan-
çado do IPTU corresponde à 
R$83.128.074,80, mas a pro-
jeção de arrecadação para 
esse ano é de aproximada-
mente 60% desse montante. 
Os valores arrecadados do 
Imposto, são de suma impor-
tância para que o município 
tenha recursos para fazer in-
vestimentos em várias áreas. 
O IPTU é revertido para obras 
de pavimentação, investi-
mentos na saúde, melhorias 
na educação, esporte e cul-
tura, entre de outros pastas e 
investimentos.

O pagamento da cota 
única ou das parcelas do 
IPTU e da taxa de lixo, pode 
ser realizado pela internet. 
No endereço sinop.mt.gov.br 
o contribuinte pode acessar 
a guia IPTU na capa do site, 
inserir o código do imóvel, 
inscrição imobiliária ou CPF/
CNPJ e fazer a retirada do 
boleto. Os contribuintes que 
não conseguirem localizar o 
IPTU no site, podem buscar 
atendimento presencial na 
prefeitura ou entrar em con-
tato com o setor de Cadastro 
Imobiliário, nos telefones: 
(66) 3517-5224 e (66) 3517-
5225.

SINOP

iPtU e taxa de lixo são 
lançadoscom descontos 
de até 15%

R$ 2,634 milhões integram 
parte do duodécimo devol-
vido pela Câmara em 2020. 
Ainda na data da devolução 
havia sido acordado entre 
o prefeito Ari Lafin e o ex-

-presidente do Legislativo e 
atual secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Cláudio 
Oliveira, a aplicação em cirur-
gias eletivas. O restante do 
valor é de recursos próprios 

registrou aumento significa-
tivo foi o ‘gás de cozinha’ que 
encerrou 2020 com acrésci-
mo de 9,24%, bem acima da 
inflamação daquele mesmo 
ano que foi de 4,25%”.

“No caso do botijão de 
gás de cozinha, estamos fa-
lando de um produto usado 

principalmente por pessoas 
de menor poder aquisitivo. 
Diante disto é necessário 
que se dê alívio para essas 
famílias prevendo mecanis-
mos, ainda que temporá-
rios, de redução do valor fi-
nal deste produto”, assinala 
Xuxu.

da Prefeitura.
Lafin pontua que inves-

tir na saúde da população é 
um compromisso moral do 
Município. “Estamos viven-
do um momento crítico no 

mundo há mais de um ano; 
diante disso, propiciar e cui-
dar da saúde da nossa popu-
lação como um todo é uma 
das metas que move Sorriso”, 
diz.

o nervosismo dos ocupantes 
e resolveram fazer uma re-
vista. “A equipe iniciou uma 
fiscalização detalhada no ve-
ículo, onde no interior do seu 
porta-malas fora encontra-
da uma mochila contendo o 

valor de R$ 89,9 mil”, disse a 
PRF em trecho do B.O. Ainda 
segundo o B.O, o veículo pos-
suía, no vidro do porta-malas, 
um adesivo de Avalone, além 
de vários “santinhos” do polí-
tico.
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Senar-MT capacita trabalhadores 
para combater incêndios no campo
DA REPORTAGEM

Com a proximidade do 
período da seca em Mato 
Grosso, a preocupação de 
muitos produtores rurais se 
volta às queimadas que po-
dem ocorrer no campo. Uma 
das medidas assertivas no 
combate e na prevenção de 
incêndios, tem sido a capa-
citação de trabalhadores que 
podem amenizar e prevenir 
a expansão do fogo nas pro-
priedades.

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso (Senar-MT), em par-
ceria com os sindicatos ru-
rais, tem auxiliado o setor por 
meio da oferta de treinamen-
tos. Para o segundo quadri-
mestre do ano, estão previs-
tos cerca de 70 treinamentos 
voltados à área, como Forma-
ção de Brigada de Incêndio 
NTCB 34 e Prevenção e Con-
trole do Fogo na Agricultura.

Segundo o instrutor 
credenciado junto ao Senar-
-MT, André Dionizio, os trei-
namentos são essenciais 
para assegurar não só a pro-
priedade, mas também o 
cumprimento de legislações 
necessárias. “Ter a mão de 
obra capacitada faz toda a di-
ferença para o produtor, prin-
cipalmente na preservação 
do seu patrimônio e do meio 
ambiente, além do cumpri-
mento das responsabilidades 
legais perante os órgãos fis-
calizadores”.

Desde 2016, com a alta 

demanda por mão de obra 
capacitada para combater 
incêndios e focos de queima-
das no campo, o Senar-MT 
foi credenciado e autorizado 
pelo Corpo de Bombeiros a 
oferecer o curso de Forma-

Foto: Divulgação

Senar-MT promove treinamentos no campo

QUEIMADAS À VISTA. Chegada do período de seca exige capacitação para prevensão e redução de focos

ção de Brigada de Incêndio 
(NTCB 34).

O treinamento com car-
ga horária de 32 horas, tem 
o objetivo de ensinar os par-
ticipantes a combater a pro-
pagação do fogo e a fazer a 

prevenção conforme as nor-
mas do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Mato 
Grosso. Já o treinamento 
de prevenção e controle de 
fogo na agricultura mostra 
aos participantes as técni-

DA REPORTAGEM

A Agência de Fomento 
de Mato Grosso (Desenvolve 
MT) flexibilizou e dispensou 
a solicitação de alguns do-
cumentos, ao Microempre-
endedor Individual (MEI) e 
micro e pequenas empresas 
do segmento de bares, res-
taurantes e eventos para a 
concessão do crédito emer-
gencial. A medida tem o ob-
jetivo de  agilizar o processo 
de contratação de crédito.

De acordo com informa-
ções da assessoria, até sexta 
(23), 1.220 clientes estavam 
em condições de solicitar o 
crédito. O número contem-
pla tanto clientes analisados, 
quanto clientes que ainda es-
tão corrigindo os documen-
tos apresentados.

A Desenvolve MT flexibi-
lizou, desde o início da pan-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Desen-
volvimento, Industria, Co-
mércio e Turismo de Água 
Boa participou neste mês 
da despesca na represa do 
Sitio Lambari, no Projeto de 
Assentamento (PA) Jatoba-
zinho, que é assistido pelo 
Programa de Piscicultura.

A despesca é a retirada 

DA REPORTAGEM

Pesquisa da Associa-
ção Comercial de São Pau-
lo (ACSP) aponta que 58,6% 
dos brasileiros pretendem 
dar presentes no Dia das 
Mães. A data será celebrada 
no próximo dia 9 de maio. Os 
itens mais citados são os de 
calçados e vestuários, com a 
preferência de 65,2% dos bra-
sileiros. Os perfumes e cos-
méticos foram mencionados 
por 53,9%.

Os móveis e eletrodo-
mésticos são uma opção para 
49,5% dos consumidores bra-
sileiros, mas o índice cai para 
34,3% entre os residentes do 
estado de São Paulo. Para o 
economista da associação 
comercial, Marcel Solimeo, 
isso é um reflexo da quaren-
tena contra o novo coronaví-
rus. “Isso tudo é resultado do 
home office e da vida mais 
doméstica que a sociedade 
está vivendo nestes tempos”, 
destacou. Ganharam espaço 
nas preferências as cestas de 
café da manhã (18,6%) e deli-
very de refeições (11,3%).

O Dia das Mães é uma 
das apostas do setor para re-

cuperar parte das perdas dos 
últimos meses. Nos primeiros 
quinze dias de abril, o varejo 
da cidade de São Paulo re-
gistrou uma queda de 30,7% 
no movimento. Segundo So-
limeo, a retração em com-
paração com março aconte-
ceu devido ao aumento das 
restrições da quarentena no 
estado para conter a dissemi-
nação da covid-19.

“No começo de março o 
comércio funcionava. No iní-
cio de abril estava fechado. 

A queda desta movi-
mentação era inevitável. A 
esperança de uma melhora 
significativa da economia só 
virá com o aumento da oferta 
de vacinas”, avalia o econo-
mista. Apesar do movimento 
na primeira metade de abril 
ser 60% maior do que o veri-
ficado no mesmo período de 
2020, o resultado ainda é 40% 
abaixo de 2019. 

Além da data come-
morativa, o economista diz 
acreditar que o setor pode 
ganhar força com a liberação 
do auxílio emergencial e o 
adiantamento de metade do 
13º salário para os aposenta-
dos.

Despesca no PA Jatobazinho em Água Boa

Data será celebrada no próximo dia 9 de maio

PARA AGILIZAR

Desenvolve MT flexibiliza regras 
de contratação de crédito

APROSOJA BRASIL

Prefeitura participa de
despesca no PA Jatobazinho

DIA DAS MÃES

Mais da metade dos 
brasileiros pretende 
comprar presentesFoto: assessoria

Foto: agência Brasil

dos peixes de uma unidade 
de cultivo, quando eles atin-
gem o tamanho comercial 
desejado, ou seja, quando 
eles atingem a condição 
ideal para consumo, garan-
tindo renda e alimentação 
para o pequeno produtor.

“O Programa de Pisci-
cultura é importantíssimo 
para o pequeno produtor, 
pois é mais uma opção de 

cas de prevenção e combate 
ao princípio de incêndio na 
agricultura, seguindo as re-
comendações técnicas e nor-
mas de segurança.

É importante lembrar 
que a programação de trei-

demia, para o segmento de 
bar, restaurante e eventos os 
parâmetros de aceitação de 
restrição cadastral. As restri-
ções são analisadas de acor-
do com o total dos débitos da 
empresa e a sua capacidade 
de pagamento em até 10% 
do crédito. Isto é, caso o va-
lor do empréstimo seja de R$ 
50 mil, as restrições somadas 
não podem ultrapassar R$ 5 
mil.

Ainda para as empre-
sas de bares, restaurantes e 
eventos foram dispensados 
de apresentação pela medi-
da provisória de n°1.028, de 
09/02/2021, os seguintes do-
cumentos:

- Certidão Negativa Re-
ceita Federal – PGFN;

- Certidão FGTS (recolhi-
mento de fundo de garantia 
de tempo de serviço de seus 
funcionários);

- Certidão Negativa Dé-
bitos Trabalhistas.

O Microempreendedor 
Individual que não possui 
comprovante de endere-
ço em nome da empresa, a 
Desenvolve MT aceita o do-

cumento em nome do sócio 
(pessoa física). 

È aceito como compro-
vação do endereço, boleto 
bancário, correspondência 
bancária, fatura de água, luz, 
telefone.

alimento na mesa e tam-
bém uma fonte de renda 
extra. 

Neste ano devemos 
intensificar os trabalhos 
para que mais produtores 
tenham acesso ao progra-
ma”, diz a secretária Thiene 
Costa.

De acordo com o secre-
tário Adjunto de Agricultura 
Familiar, Otacílio de Souza 

Barboza, a Prefeitura Muni-
cipal está empenhada em 
ajudar os pequenos produ-
tores. “Estamos empenha-
dos em oferecer ao pequeno 
produtor novos meios de fo-
mentar sua renda, amplian-
do o leque de programas 
assistenciais, onde, com isto, 
ele possa ter maior rentabili-
dade dentro da sua proprie-
dade”, conta Barboza.

namentos ofertada pelo Se-
nar-MT em parceria com sin-
dicatos rurais, está sujeita a 
modificações em função dos 
decretos municipais e esta-
duais, relacionados à pande-
mia de Covid-19.



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 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
CNPJ: 20.063.284/0001-72, situada na rua das Rosas, nº 1346, 
setor residencial norte, município de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a ativi-
dade de CONDOMÍNIO UNIFAMILIAR OU CONJUNTOS HABI-
TACIONAIS, localizado na rua Sicília, Quadra 75, Lote 02, Re-
sidencial Florença – 5ª Etapa, Sinop-MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Responsável Técnico: Eng. Florestal Edson Fiabani, 
Fone: (66) 99936-0651 E-mail: edson.fiabani@gmail.com.

ANDRESSA CHIAMENTI, CPF: 026.037.191-22, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO para atividades  odontológicas, localizado na 
Rua das Primaveras, nº 4312B, Setor Residencial Norte, muni-
cípio de  Sinop/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 NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 17/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 17/2021, cujo objeto é o: Regis-
tro de Preço para Aquisição de Materiais para uso nas construções e reformas 
em geral de todas as Secretarias do Município de Nova Guarita - MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 07/05/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 12:00 ou 
através do site www.novaguarita.mt.gov.br.

Nova Guarita – MT, em 26 de Abril de 2021.
Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT
RESULTADO JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 029/2021.

Processo Licitatório Nº 074/2021. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Proces-
so Licitatório Na Modalidade Pregão Presencial Srp Nº 029/2021, Conforme 
Segue:Objeto: Pregão Presencial De Registro De Preços Para Eventual E Fu-
tura Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De 
Manutenção Preventiva E Corretiva, E Reposição De Peças Equipamentos 
Tipo-Bebedouros, Freezer, Refrigeradores, Frigobar Geladeira E Eletrodo-
mésticos, Para Atender As Necessidades Das Secretarias Do Poder Executivo 
Do Município De Confresa-Mt.Adjudicados/Homologados: Empresas:1.Joao 
Francisco De Castro-Serviços Geraiscnpj: 12.067.653/0001-77end: Avenida 
Alziro Setubal, S/N, Bairro Alagavel, Cep:78.670-000 Município De São Felix 
Do Araguaia – Mt Fone: (66) 3522-1752 (66) 98418-8504 Email: Construtora-
novavidasfa@Hotmail.Com Representante Legal: Joao Francisco De Castro 
Vencedora Dos Itens De Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 E 16 Do Certame No Valor Global De R$ 63.306,00 (Sessenta E Três 
Mil, Trezentos E Seis Reais). Registro De Preços Válido Por Um Período De 
12 Meses, Visto Que As Empresas Atenderam Todos Os Requisitos Do Edital 
E Seus Anexos. Confresa-Mt, 26 De Abril De 2021

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira - Portaria nº 0126/2021

I9 ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA, portador do 
CNPJ 10.141.439/0001-98, torna público que requer junto a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a OUTORGA 
de direito de uso dos recursos hídricos da Central Geradora 
Hidrelétrica – Redenção, com potência instalada de 3,39 MW, 
com sua respectiva linha de distribuição e subestação, locali-
zada na zona rural do município de Juara – MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental. I9 Engenharia e Gestão 
Ambiental (66) 99632-6668. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 019/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela 
Portaria nº 015/2021, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 10 de Maio de 2021, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 019/2021, do tipo Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E RESTAURAÇÃO EM VEÍCULOS 
E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, conforme descrito no Termo de 
Referência do Edital. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, (Publicações/Licitações/Pregão Presencial) 
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 07h00min às 
13h00 min. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 
ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com;  

Vera – MT, 26 de abril de 2021 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 – SRP Nº 020/2021 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário 
Local), do dia 11 de Maio de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021, 
DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM 
CHAPA DE MDF DE 0,15MM PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, tipo “menor preço por LOTE”, conforme 
Termo de Referência. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br/Publicações/Licitações; 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 07h00min às 13h00min. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com. 

 
Vera – MT, 26 de abril de 2021 

 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de abril de 2021.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ABERTURA: 11 de maio de 2021. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 11 de maio às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de tubos de 
concreto (manilhas). LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2020
Tipo: Menor preço por Item. Objeto: “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as 
diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”. O Município de 
Ipiranga do Norte – MT, através do seu Prefeito Municipal, torna público 
aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
nº 030/2020, conforme sessão ocorrida no dia 24/08/2020, tendo em vista 
que a empresa vencedora dos itens, 30, 32 e 35, da Ata de Registro de 
Preço nº 060/2020, pediu a desistência do fornecimento dos itens 
supramencionados, ora aprovados por este Município, CONVOCAM-SE 
os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para o item 030: 
DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 24.722.647/0001-95, 
para o item n.º 032: empresa FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 
36.850.598/0001-55 e para o item nº 035: CASA DO COMPUTADOR - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 10.199.390/0001-24, classificadas em 
terceiro lugar, para negociação visando o fornecimento dos itens 
supramencionados. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de 
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, §2º, da Lei de 
Contratos e Licitações (8.666/93). Desde já, solicitamos documento 
formal de aceite à negociação, a mesma documentação de habilitação 
atualizada constante no Edital do referido processo licitatório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o quarto 
classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela 
abertura de novo procedimento de contratação pública. Os demais atos 
decorrentes desta convocação estarão disponíveis por meio do portal 
t r a n s p a r ê n c i a  m u n i c i p a l  e  p e l o  e m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte - MT, 26 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

Orlei José Grasseli
Prefeito Municipal

Marcelândia/MT, 26 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Raphaella Espíndola Benício

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 002/2021, cujo objeto é o Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais/insumos laboratoriais e 
odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento de Marcelândia - MT. Sagraram-se vencedoras as 
empresas: PRO – REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COSM. 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68, vencedora de 10 itens, 
com o valor total de R$ 8.738,01; FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.803.038/0001-35, 
vencedora de 30 itens, com o valor total de R$ 28.578,59; INGALAB 
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
13.415.600/0001-62, vencedora de 16 itens, com o valor total de  R$ 
51.602,20; PROCELA PARTICIPAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
09.686.716/0001-69, vencedora de 04 itens, com o valor total de R$ 
18.245,00; NORTELAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 28.729.142/0001-03, vencedora de 06 itens, com o valor total 
de R$ 7.137,50; W.N. DIAGNÓSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
09.100.467/0001-88, vencedora de 03 itens, com o valor total de R$ 
9.238,40; A.C.L. ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.627.453/0001-85, 
vencedora de 05 itens, com o valor total de R$ 2.150,95; DENTAL 
UNIVERSO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.395.502/0001-52, vencedora 
de 26 itens, com o valor total de R$ 14.107,57; HIPERDENTAL 
COMERCIO E REP. DE PRODUTOS ODONTO E MED. HOSP. LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 13.994.852/0001-93, vencedora de 05 itens, com o 
valor total de R$ 2.606,08; AMP HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 16.698.619/0001-51, vencedora de 27 itens, com o valor total de R$ 
15.362,64;  DENTAL OESTE EIRELI,  inscr i ta no CNPJ nº 
05.412.147/0001-02, vencedora de 04 itens com o valor total de R$ 
6.924,30; SALVI E LOPES E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
82.478.140/0001-34, vencedora de 06 itens, com o valor total de R$ 
8.136,77;  D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.228.938/0001-99, 
vencedora de 02 itens, com o valor total de R$ 4.313,00; FRACASSADO: 
ITEM 04; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 177.141,01. Publique-se.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021 - SRP

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 020/2021 
 

 A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, o “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA EM MUDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
GUILHERME BENTO DA SILVA - CNPJ: 11.622.159/0001-64 com valor total 
de R$ 116.500,00. 

Matupá – MT, 26 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO 
COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se 
a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes 
internados em UTI no UPA com agravo dos sintomas do novo coronavírus 
(COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ Nº 
67.729.178/0004-91. VALOR GLOBAL: R$ 2.182,00 (dois mil cento e 
oitenta e dois reais). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 019/2021.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2021

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO 
COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se 
a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes 
internados em UTI no UPA com agravo dos sintomas do novo coronavírus 
(COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: 
ROTILLI & MACHADO LTDA, CNPJ Nº 08.833.844/0001-25. VALOR 
GLOBAL: R$ 7.009,00 (sete mil e nove reais). VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2021.

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL PARA O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS UTI COM AGRAVO DO 
COVID-19 INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 24 HS DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO. FINALIDADE: A presente aquisição refere-se 
a compra emergencial de medicamentos para atendimento dos pacientes 
internados em UTI no UPA com agravo dos sintomas do novo coronavírus 
(COVID-19), no município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: 
MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 04.227.210/0001-78. 
VALOR GLOBAL: R$ 242.711,40 (Duzentos e quarenta e dois mil 
setecentos e onze reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 31 de 
dezembro de 2021.

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 017/2021.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 018/2021.
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Cuiabá, Ação e Luverdense saem na 
frente e estão próximos das semis
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Neste fim de semana 
foram disputadas as partidas 
de ida das quartas de final 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2021. Nos quatro jogos 
disputados, três deles tive-
ram um vencedor, enquan-
to apenas um terminou em 
empate. Todos os jogos de 
volta serão disputados nesta 
quarta-feira (28).

No sábado (24), o Grê-
mio Sorriso recebeu o Operá-
rio-VG, no Egídio José Preima. 
O primeiro tempo foi bastan-
te movimentado, tanto que 
os quatro gols da partida sa-
íram nele. O Chicote abriu o 
placar com Luan, aos 9 minu-
tos. O Lobo do Norte empa-
tou aos 27 com Brandão. Aos 
48 minutos, Welisson deixou 
a equipe várzea-grandense 
na frente de novo. 

Mas um minuto depois, 
Brandão novamente empa-
tou e deixou o placar em 2 a 
2. O segundo tempo foi um 
pouco mais cadenciado, sem 
grandes oportunidades. Ago-
ra, as duas equipes se enfren-
tam no Dito Souza, às 9h. Em 
caso de empate, a disputa vai 

para os pênaltis.
No domingo (25), mais 

três partidas. Pela manhã, o 
Ação/Santo Antônio confir-
mou o ótimo desempenho 
no campeonato e venceu o 
União Rondonópolis por 3 a 
1, no Dito Souza. Odail Júnior 
de pênalti abriu o placar aos 
23, e Pedro Paulo ampliou 
aos 40 minutos. Na segun-
da etapa, Deivisson Pikachu 
ampliou aos 11 e depois teve 
ótima oportunidade para fa-
zer o quarto, mas a zaga colo-
rada tirou em cima da linha. 
Na sequência, Emerson Ba-
cas aproveitou cruzamento e 
fez de cabeça o gol de honra 
do União. Com o resultado, o 
Ação pode até perder por um 
gol de diferença na partida 
no Luthero Lopes, em Ron-
donópolis, às 19h, que mes-
mo assim avança de forma 
inédita às semifinais.

Já o Cuiabá segue mos-
trando sua grandeza no es-
tado e venceu fácil o Dom 
Bosco por 2 a 0, na Arena 
Pantanal. Apesar de pressio-
nar bastante o Azulão, os gols 
da vitória saíram apenas no 
segundo tempo. O atacante 
Guilherme Pato recebeu belo 
passe sozinho na meia-lua da 

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

Cuiabá venceu e pode até perder no jogo de volta

área, teve tempo de dominar 
e deslocar o goleiro abrindo o 
placar. O segundo veio só aos 
45 minutos com Josiel, que 
aproveitou cruzamento e ca-
beceou. 

O goleiro defendeu, 
mas no rebote o atacante 
mandou para as redes do jei-
to que deu. Com a vitória, o 
Dourado, assim como o Ação, 
pode perder por até um gol 
de diferença para avançar às 
semis. A partida será na Are-
na Pantanal.

O último jogo de do-
mingo foi entre Luverdense 
e Nova Mutum, no Passo das 
Emas. E foi o LEC quem sur-
preendeu. Isac, aos 41 minu-
tos do primeiro tempo, fez o 
gol da vitória e, de quebra, 
derrubou a invencibilidade 
do Azulão da Massa, que não 
perdia uma partida oficial há 
mais de 400 dias. 

Agora, o Verdão do Nor-
te joga pelo empate no Val-
dir Doilho Wons, enquanto o 
NMEC precisará vencer por 
dois gols de diferença para 
avançar. Se a vitória vier por 
apenas um gol de vantagem 
(independente do placar), a 
disputa segue nas penalida-
des.

Foto: Asscom/DourADo

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

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 

VENDAS
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DA REPORTAGEM

Um garimpo ilegal foi 
desativado no Parque Esta-
dual Igarapés Juruena após 
ser flagrado em uma opera-
ção contra crimes ambien-
tais motivada por denúncia 
anônima. A ação foi realizada 
pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-MT), 
em parceria com o Centro In-
tegrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer).

Equipes sobrevoaram a 
área e identificaram 12 pesso-
as em atividade ilegal de ga-
rimpo. Foram destruídos no 
local 6 motores estacionários, 
uma moto, e barracos de lona 

Parque é uma Unidade de Conservação de preservação 
permanente 

Foto: Sema-mt

utilizados como abrigo pelos 
suspeitos. A operação contou 
com apoio do Centro Integra-
do de Operações Aéreas para 
possibilitar a fiscalização 
da área de difícil acesso por 
meio terrestre.

O Parque Estadual Iga-
rapés do Juruena é uma Uni-
dade de Conservação de pre-
servação permanente. Está 
localizada no extremo norte 
do estado, entre Colniza e 
Cotriguaçú, com a maioria da 
sua área de 227 mil hectares 
do Bioma Amazônia. 

O Parque Estadual foi 
instituído pelo Decreto nº 
5.438 de 12 de novembro de 
2002.

Rota do Oeste chama atenção de
motociclistas para alterações
DA REPORTAGEM

Com as alterações do 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que entraram em vigor 
há 15 dias, algumas penali-
dades com foco nos moto-
ciclistas ficaram mais leves, 
mas os condutores deste tipo 
de veículo devem redobrar a 
atenção e os cuidados com 
a segurança, principalmente 
quando forem trafegar em 
rodovias.

Um levantamento reali-
zado pela Rota do Oeste, con-
cessionária que administra o 
trecho entre Sinop e a divisa 
MT/MS da BR-163, demonstra 
que em 2020 as motos esti-
veram presentes em 21% das 
ocorrências atendidas na ro-
dovia, embora tenham uma 
pequena participação no flu-
xo de veículos representando 
2%. Considerando somente 
os acidentes com motociclis-
tas, em 22% das situações os 
ocupantes deste tipo de veí-
culo ficaram ilesos e em 78% 
dos casos tiveram feridos ou 
mortos.

O gerente de operações, 
Wilson Ferreira, chama a 
atenção para as duas condu-
tas que tiveram a penalida-
de abrandada: uso dos faróis 
durante o dia e a condução 
sem o capacete de seguran-
ça. Antes, as condutas eram 
consideradas gravíssimas e 
agora passam a ser infrações 
médias, com multa no valor 
de R$ 130,16. Em contrapar-
tida, a adoção de vestuário 
de acordo com as normas e 
as especificações aprovadas 
pelo Contran passou de infra-
ção leve para média.

“Alertamos ao moto-
ciclista que a vida dele e de 
quem trafega na garupa é 
muito mais importante que 
o valor de uma multa. Não 
é porque reduziu o valor da 
multa, que devemos descui-
dar da nossa segurança e de 
terceiros. O levantamento da 
Rota do Oeste demonstra 
claramente o alto percentu-
al de feridos em acidentes 
com motos. Por isso, estamos 
sempre reforçando a impor-
tância dos cuidados, da obe-
diência às leis de trânsito e o 
respeito à vida”, comenta.

CRIANÇAS
E MOTOS
Outra mudança no CTB 

é relacionada ao transporte 
de “crianças menores de dez 
anos de idade ou que não 
tenham, nas circunstâncias, 
condições de cuidar da pró-
pria segurança”. 

A conduta é considera-
da gravíssima com penalida-
de de multa e suspensão do 
direito de dirigir. A autorida-
de de trânsito pode também 
reter o veículo até regulariza-
ção e recolher o documento 
de habilitação.

Ferreira volta a reforçar 
sobre a necessidade de evi-
tar condutas que contrariam 
as leis, sempre lembrando 
que todo trabalho é voltado 
à proteção. “A Concessionária 
sempre faz alertas e orienta-
ções por entender a impor-
tância da conscientização 
no processo de educação no 
trânsito. 

Entendemos que mui-
tas famílias não têm outro 
meio de transporte, mas isso 
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Condutores devem redobrar atenção e cuidados com a segurança

CÓDIGO DE TRÂNSITO. Penalidades ficaram mais leves, por isso, condutores devem redobrar a atenção

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Nova Mutum retomou a 
realização das Cirurgias de 
Catarata que estavam pa-
ralisadas por conta da pan-
demia. Nesta primeira fase 
serão realizadas 50 cirurgias. 
Os procedimentos foram via-
bilizados em parceria com o 
Consórcio Público de Saúde 
Vale do Teles Pires.

As cirurgias serão re-
alizadas no Hospital Regio-
nal Hilda Strenger Ribeiro e 
acontece com escalonamen-
to. “Serão cinco cirurgias por 
semana, vamos iniciar de 
maneira tranqüila para evi-
tarmos aglomerações”, disse 
a secretária Sônia Ávila.

Sônia destaca a impor-
tância da realização na cida-
de já que muitas vezes esse 
procedimento era realizado 
em outro município. “Um dos 
pontos positivos é que agora 
a população não precisa mais 
se deslocar até outros muni-
cípios, todo o procedimen-
to será realizado em Nova 

DA REPORTAGEM

Uma onça-pintada foi 
flagrada em uma armadi-
lha fotográfica no quintal da 
casa dos biólogos Leen Gillis 
e André Moratelli, no Vale do 
Jamacá, em Chapada dos 
Guimarães. O registro foi fei-
to na segunda (19), às 18h43.

Leen contou que a ar-
madilha foi montada em 
2015, no entanto, essa é a 
primeira vez que uma onça 
é registrada no local. “Nunca 
tínhamos visto onça por aqui. 

Cirurgias serão realizadas no HR Hilda Strenger Ribeiro

JURUENA

Sema e Ciopaer desativam 
garimpo ilegal no Parque 
Estadual Igarapés

NOVA MUTUM

Retomadas as cirurgias de catarata

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Onça-pintada é flagrada no
quintal de casa de biólogos

Foto: aSSeSSoria

Mutum, garantindo mais 
tranqüilidade e conforto aos 
nossos pacientes que geral-
mente são pessoas que per-

As pessoas antigas sempre 
falavam que escutavam ba-
rulho de onça aqui, e agora 
ela apareceu na armadilha 
fotográfica”, disse.

O casal vive em uma re-
serva particular de 8 hectares 
e trabalha com observação 
de animais. A casa deles fica 
a pouco mais de 200 metros 
de onde a onça-pintada foi 
registrada. “Medo não temos, 
porque sempre soubemos 
que ela andava por aqui e, 
em geral, ela está somente 
de passagem”, ressaltou.

tencem ao grupo de risco”, 
explicou a secretária.

A Central de Regulação 
da Secretaria de Saúde fez a 

Segundo Leen, a arma-
dilha fotográfica também já 
registrou a passagem de ja-
guatiricas, tamanduás, antas, 
tatus e algumas aves que vi-
vem na região. “Temos uma 
trilhas que vai até o córrego. 
Instalamos uma câmera com 
sensor nessa trilha e ela foto-
grafa os bichos que vão pas-
sando. A gente protege essa 
área. Não temos cachorros e 
gatos”, explicou.

Leen é natural da Bélgi-
ca, mas se mudou para Mato 
Grosso em 2007. Já o marido 

seleção dos pacientes através 
de avaliação por uma equipe 
médica para estarem aptos a 
passar pela cirurgia.

André é de Cuiabá. Atual-
mente, eles trabalham com 
turismo receptivo. Apesar de 
já terem encontrado onças 
durante passeios em Porto 
Jofre, em Poconé, o registro 
do animal no quintal de casa 
foi importante para o casal.

Na casa de Leen e André 
funciona também o escritório 
da agência de turismo. “Te-
mos um plano de fazer uma 
pousada, mas isso é mais 
para o futuro, por enquanto, 
aqui é nossa casa e nosso es-
critório”, disse.

não justifica o transporte ina-
dequado de uma criança. Já 
tivemos ocorrências muito 
marcantes envolvendo inclu-
sive um recém-nascido na ro-
dovia”, lembra.

O relatório da Rota do 
Oeste aponta que os três 
acidentes com motocicletas 
mais comuns são as quedas 

(36%), as colisões transver-
sais (22%) e as traseiras (12%). 
Os tipos de ocorrências de-
monstram a conduta em de-
sacordo com as normas de 
segurança associada à falta 
de cuidado para trafegar em 
uma rodovia com movimen-
to intenso como a BR-163.

“As quedas e as coli-

sões transversais e traseiras 
demonstram um excesso de 
confiança e a falta de atenção 
do condutor da motocicleta, 
que muitas vezes trafega em 
alta velocidade, realizando 
manobras inadequadas e in-
seguras para uma rodovia, ou 
mesmo um tráfego normal, 
e a falta de vigilância no mo-

mento de acessar a pista. 
Normalmente as coli-

sões transversais são reflexo 
de uma conduta que alia a 
velocidade em desacordo 
com a via, a inobservância do 
fluxo de veículos e as mano-
bras impróprias, como passar 
por cima de canteiros”, cita 
Ferreira.
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