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REGIÃO DO XINGU

Parcerias vão garantir
pavimentação de 132 km

O Sindicato Rural de São José do Xingu teve a iniciativa de mo-
bilizar produtores rurais, prefeituras municipais e empresas do agro-
negócio para um rateio que deve custear dois projetos de pavimenta-
ção asfáltica na MT-430 e MT-322. Serão 132 km de asfalto, sendo 32 
km da MT-430 (entroncamento do Natanael até o Posto Sucupira) e 
100 km da MT-322 (São José do Xingu a Espigão do Leste).     
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O Ministério Público Federal defendeu, em nota técnica, a importância da construção da ferrovia 
EF-170, a “Ferrogrão”, projeto com 933 km que pretende ligar Sinop e Miritituba/PA. O texto foi 
elaborado pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do MPF e enviado aos Ministérios da 
Infraestrutura e da Economia, à ANTT e ao Tribunal de Contas da União.               Página - 3

SINOP A MIRITITUBA

Estudo do MPF indica que ferrovia
Ferrogrão reduzirá ‘custo Brasil’

Cuiabá x Ação
e Operário x
Nova Mutum
fazem as semis
As semifinais do Cam-
peonato Mato-grossense 
2021 estão definidas. De 
um lado, o Cuiabá encara o 
Ação/Santo Antônio, e no 
chaveamento, Operário e 
Nova Mutum se enfrentam 
por uma vaga na decisão. 
As quatro partidas das 
quartas de final foram to-
das realizadas na quarta. 
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ESPAÇO DO CINEMA

A partir desta semana, o Diário do Estado MT vai trazer para você, leitor e in-
ternauta, dicas de filmes e séries que estão em alta para quem quer curtir o fim 
de semana tranquilo em casa, na frente da TV. Afinal, em tempos de pandemia, 
nada mais seguro do que ficar dentro de casa, não é mesmo?      Página  7
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DICAS DE FILMES E SÉRIES!
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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 23
sexta-FeIRa

ESTADO TEM
R$ 870 MI
DE SALDO
POSITIVO

GOVERNO MAURO
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SANCIONADA
LEI QUE PUNE 
“FURA-FILA”
DA VACINAÇÃO

ASSEMBLEIA
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CARAVÁGIO
AGORA TEM
CARTÓRIO DE
REGISTRO CIVIL

SORRISO
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A Hipertensão arterial assim como a Retino-
patia Hipertensiva necessitam de aborda-
gens objetivas

Nesta semana, no dia 26 de abril, come-
morou-se o Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arterial e precisa-
mos estar sempre atentos e “de olho” quanto 
aos cuidados com a “pressão alta”.

A hipertensão arterial é uma das princi-
pais causas de morte e incapacidade no Bra-
sil, visto que a doença agride continuamente 
a parede vascular, dos grandes e pequenos 
vasos do corpo, propiciando fenômenos 
tromboembólicos e isquemia crônica, dani-
fi cando tragicamente diferentes órgãos-alvo.

O olho, essencialmente a retina, é um dos 
primeiros órgãos a sofrer as consequências 
destrutivas da pressão arterial mal controla-
da e, portanto, a possibilidade de cegueira re-
presenta um risco iminente de incapacidade 
permanente nos pacientes hipertensos.

A Retinopatia Hipertensiva surge como 
consequência da lesão microvascular da re-
tina causada pela “pressão alta”.

O exame de fundo de olho mostra estrei-
tamento arteriolar, cruzamentos arteriove-
nosos anormais, alterações escleróticas da 
parede vascular, hemorragias em forma de 
chama de vela, exsudatos e edema do disco 
óptico.

Frequentemente, não existem sintomas 
nas fases iniciais da retinopatia e a queixa 
de embaçamento, manchas e/ou prejuízo 
visual se desenvolvem somente numa fase 
mais avançada da doença. Além disso, a hi-
pertensão arterial é um importante fator de 
risco para outras complicações da retina, tais 
como: oclusão da artéria ou da veia central 
da retina (“tromboses retinianas”) e piora da 
retinopatia diabética.

É oportuno e extremamente importante 
dizer que pacientes com retinopatia hiper-
tensiva associada ao diabetes mal controla-
do possuem elevado risco de perda visual e 
cegueira permanente. A Hipertensão arterial 
assim como a Retinopatia Hipertensiva ne-
cessitam de abordagens objetivas, individu-

alizadas e essencialmente especializadas, algo 
que não se consegue resolver em “consulta 
online”, em algum momento a pressão tem 
que ser aferida e fundo do olho ser examina-
do.

E num contexto de pandemia, no qual o 
distanciamento social é recomendado, pesso-
as com doenças crônicas podem sofrer con-
sequências desastrosas em virtude de atrasos 
ou perda da continuidade da assistência mé-
dica especializada.

A base do tratamento da retinopatia hiper-
tensiva visa o controle agressivo e contínuo da 
pressão arterial e, quando ocorre comprome-
timento ocular, a abordagem da retina é man-
datória. As armas terapêuticas disponíveis 
para o tratamento da retinopatia envolvem: 
laser, injeção intraoculares de fármacos espe-
cífi cos e, quando necessário, cirurgias, a fi m 
de se interromper a evolução para cegueira.

Considerando que cerca de 24% dos brasi-
leiros com mais de 18 anos tem pressão alta, e 
a proporção chega a 47% em quem tem mais 
de 60 e menos de 65 anos, atingindo pelo me-
nos seis a cada dez pessoas com mais de 75 
anos;

Que a pressão pode estar alta e não dar 
sintoma nenhum; que pressão não controlada 
pode afetar tragicamente os olhos, rins, cére-
bro e coração;

E que o controle da pressão arterial pode 
prevenir que tudo isso ocorra... é altamente 
recomendável que fi quemos atentos e de 
“olhos bem abertos” para os valores da nossa 
pressão arterial, bem como adotemos hábitos 
de vida mais saudáveis, tais como: alimenta-
ção rica em antioxidantes e com baixo teor de 
sal, atividade física regular e busca por ajuda 
médica especializada sempre que necessário 
e com objetivo de prevenir ou, pelo menos, 
minimizar os danos causados pelo descontro-
le crônico da pressão arterial.

RENAN FERREIRA É MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA

Hipertensão e olhos

O básico do básico
apresentar lentidão com o excesso de 
tempo em atividade. Foi então que o 
camarada disse que não gosta de fi car 
reiniciando, pois isso “dá trabalho”.

Sinceramente, meu povo: “traba-
lho” em reiniciar o celular quando 

perceber, depois de alguns dias 
ligado, que ele está perdendo 
desempenho? Isso é o cúmulo. 
Já vi muita gente usando essa 
desculpa em computadores, por 
conta de uma infi nidade de apli-
cativos abertos, mas em celu-

lar, que carrega sozinho praticamente 
tudo que você precisa, já é exagero.

Reiniciar o dispositivo de vez em 
quando é o básico do básico para se 
manter tudo funcionando com a máxi-
ma performance. Deixar de fazer isso é 
pedir para se incomodar com proble-
mas de velocidade.

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!

Você perde muito mais tempo usando um dispositivo lento que 
reiniciando o mesmo para voltar ao seu desempenho original. 
Por mais que você não goste da ideia dispositivos tecnológicos, 
especialmente os projetados para uso doméstico, apresentam 
esse comportamento, e o melhor a se fazer é entrar na “dança” e 
reinicializar assim que perceber que algo está errado.

CLIC 
FINAL 

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

Recentemente encontrei um ami-
go que, enquanto respondia algumas 
mensagens recebidas no WhatsApp 
durante nossa conversa (baita falta 
de educação, mas, hoje em dia, é algo 
comum) reclamou que seu celular 
costuma fi car muito lento. 
Olhando para o aparelho 
tive a impressão de ser rela-
tivamente atual, o que não 
justifi caria defasagem de 
hardware. Perguntei como 
ocorre o problema e ele me 
disse que “com o passar do tempo vai 
fi cando muito lento”.

Pedi, então, para dar uma olhada no 
aparelho. Tudo aparentemente estava 
correto, sem excessos, armazenamento 
sobrando, sem exagero de aplicativos 
instalados, antivírus rodando e sem 
sinal de contaminação. Resolvi, então, 
olhar o tempo de atividade, e percebi 
que há mais de três semanas o disposi-
tivo não era desligado.

Perguntei ao cidadão se havia al-
gum problema em reiniciar o apare-
lho, ele, insatisfeito, disse que “se não 
tem outro jeito, pode”. Com o aparelho 
reiniciado tudo voltou à mais perfeita 
velocidade. Comentei, então, que esse 
tipo de situação é um tanto quanto 
comum no mundo da tecnologia, e a 
maior parte dos dispositivos tende a 

RENAN FERREIRA

Pouca gente se lembrava, até o Supremo Tribu-
nal Federal deliberar sobre o tema, de que o Brasil tem 
instituído na legislação um programa que garante a 
todos os seus residentes, independentemente da con-
dição socioeconômica, uma mesma renda básica.

A lei 10.835, de janeiro de 2004, é exemplo dos 
mais eloquentes de como boas intenções e medidas 
ambiciosas, até bombásticas, podem chegar ao papel 
sem produzir nenhum efeito prático.

Aprovado sem maior controvérsia pelo Congres-
so nos primórdios do governo Luiz Inácio Lula da Silva, 
o texto servia como uma espécie de prêmio de conso-
lação para a militância de esquerda e, em particular, 
para o então senador Eduardo Suplicy (SP), o mais no-
tório defensor da proposta no país.

Na época, a administração petista estava mais 
preocupada com reformas e ajustes orçamentários, 
enquanto lançava um programa social bem mais re-
alista —o Bolsa Família, com foco apenas nos estratos 
mais carentes da população. A ideia de que o bem-
-sucedido Bolsa Família pudesse ser gradualmente 
ampliado até se converter em uma renda universal de 
cidadania caiu no esquecimento.

Nunca houve entendimento técnico e político 
para levar adiante uma empreitada cujos custos, a de-
pender do formato adotado, podem atingir algo entre 
5% e 10% do Produto Interno Bruto (a conta do Bolsa 
Família ronda 0,5% do PIB).

Passados 17 anos desde a sanção da lei, eis que 
o STF concluiu, na segunda (26), que o Executivo se 
omitiu na regulamentação do benefício —no que tem 
toda a razão. A corte determinou que o programa seja 
implantado gradualmente a partir de 2022. Prevale-
ceu, porém, a tese de que seu alcance não deve ser 
universal, mas limitado a famílias com renda per capi-
ta até R$ 178 mensais. Nesse ponto, apesar da louvável 
preocupação orçamentária, os magistrados se aventu-
raram a legislar sobre o tema.

O debate, que é dos mais pertinentes, deve se dar 
no Congresso Nacional. Lá já tramitam propostas para 
o aperfeiçoamento e eventual ampliação das ações de 
seguridade. O projeto da Lei de Responsabilidade So-
cial, por exemplo, constitui um bom ponto de partida.

Sob Jair Bolsonaro, o Executivo não tem sido ca-
paz de apresentar nada relevante nessa matéria —o 
auxílio emergencial na pandemia foi movimento par-
lamentar. Para que novas iniciativas não venham a 
cair no vazio, sua formulação precisa estar associada à 
discussão do Orçamento. Do contrário, serão inócuas 
ou, pior, gerarão crises que agravarão a pobreza.

Editorial

Renda sem omissão

“VONTADE ZERO”
O conselheiro Antônio Joaquim afi rmou 

que não tem pretensão de concorrer ao car-
go de presidente do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) no fi nal deste ano, quando será 
escolhido a direção para o biênio 2022/2023. 
“Vontade zero”, afi rmou, em entrevista à rádio 
CBN Cuiabá. Ele também afi rmou não haver, 
por ora, conversas sobre uma possível reelei-
ção do atual presidente da Corte, conselheiro 
Guilherme Maluf.

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!

VACINA
BARRADA
Após negativa da Anvisa, o governador Mau-

ro Mendes deve, junto com os estados membros 
dos consórcios do Norte e do Nordeste, acionar 
o STF para conseguir aval da importação excep-
cional da vacina russa Sputnik V. A informação 
é do presidente da Comissão de Saúde da Assem-
bleia, deputado João José (MDB). O parlamentar 
esteve nesta semana com Mendes para tratar 
da imunização contra a Covid-19. O governador 
tem evitado polemizar sobre o assunto, mas dis-
se em nota que a Anvisa ignorou uma lei federal 
que estabelece o rito automático de aprovação de 
imunizantes.

Crédito: Divulgação
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Para que novas iniciativas não venham a cair 
no vazio, sua formulação precisa estar associada 
à discussão do Orçamento. Do contrário, serão 
inócuas ou, pior, gerarão crises que agravarão a 
pobreza
“ “ O pecuarista e agricultor Guimorvan Pinto, 69 anos, não resistiu aos gra-

ves ferimento e morreu na quarta (28) pouco tempo depois de ser trazido 
pelo fi lho ao hospital de Matupá. Ele morreu em um acidente envolvendo o 
Jeep Troller que conduzia com uma carreta, na BR-163. Os bombeiros deta-
lharam que, quando chegaram para fazer os atendimentos, o fi lho de Gui-
morvan já havia socorrido o pai. O caminhoneiro não fi cou ferido. Com o vio-
lento impacto, ambos os veículos saíram da pista. O Troller capotou, parou 
de lado da pisa e fi cou completamente destruído. As responsabilidades pela 
colisão serão investigadas pela Polícia Civil.
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Estudo diz que Ferrogrão
reduzirá o ‘custo Brasil’
DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
Federal (MPF) defendeu, em 
nota técnica, a importância 
da construção da ferrovia 
EF-170, a “Ferrogrão”, projeto 
com 933 km que pretende 
ligar Sinop e Miritituba/PA. 
O texto foi elaborado pela 
Câmara de Consumidor e 
Ordem Econômica do MPF e 
enviado aos Ministérios da In-
fraestrutura e da Economia, 
à Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU).

O órgão analisou a ques-
tão do ponto de vista concor-
rencial e da ordem econômi-
ca. Segundo o documento, o 
projeto representa um avan-
ço no desenvolvimento e in-
tegração da infraestrutura 
de transporte do país, com 
impacto direto na redução 
do custo de escoamento da 
produção agrícola brasileira. 
Além disso, contribui para 
ampliar a concorrência no se-
tor, com possível diminuição 
nos preços do frete.

O MPF, no entanto, 
aponta que “execução do 
projeto revela-se desafiadora 
por tratar-se de um projeto 
em estágio inicial e cuja obra 
apresenta potencial de gera-
ção de externalidades nega-
tiva”. Também ressalta que 
o Poder Executivo deve pla-

nejar e executar suas ações 
“pautando-se na ponderação 
dos benefícios e riscos decor-
rentes das opções escolhidas 
e na correção ou mitigação 
das falhas de mercado pre-
sentes, priorizando ações que 
visem à melhoria do bem-es-
tar da sociedade”.

No texto, o Ministério 
Público defendeu a necessi-
dade de se expandir a malha 
ferroviária no país, “em razão 
das suas vantagens em rela-
ção ao custo do transporte de 
grande volume de cargas por 
maiores distâncias, além do 
menor consumo de combus-
tível e à geração de menor ní-
vel de poluição, quando com-
parado ao modal rodoviário”.

O documento destacou 
ainda a relevância da Fer-
rogrão para o aumento da 
produtividade e competitivi-
dade dos produtos nacionais, 
em especial das commodi-
ties agrícolas, cujo princi-
pal centro produtor situa-se 
na região Centro-Oeste. De 
acordo com o MPF, o projeto 
“permitirá o escoamento [da 
produção] pelo modal ferro-
viário, mediante integração 
com o modal hidroviário, em 
direção ao centro exportador 
localizado na Região Norte, 
mais próximo se compara-
do ao setor portuário da Re-
gião Sudeste”. O órgão disse 
também que a criação de 
novos corredores logísticos 

SEGUNDO MPF. Ferrovia que interliga Sinop e Miritituba traria relevância socioeconômica
Foto: Divulgação

Ferrovia de 933 km ligará Sinop ao porto de Miritituba

Lançamento oficial do projeto Páscoa Feliz

conselheiro destaca que Mauro corrigiu falhas
da gestão de taques

lei institui multas de R$ 164 mil a R$ 329 mil 

Foto: Divulgação
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DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
lançou oficialmente a Fábrica 
Cultural, projeto que estava 
em desenvolvimento desde 
janeiro e é realizado pela Di-
retoria de Cultura em con-
junto com as secretarias de 
Educação, Esporte e Cultura, 
e de Obras e Serviços Urba-
nos. O projeto é um “braço” 
da cultura e visa fomentar o 
turismo e o desenvolvimen-
to econômico do município, 
bem como a ornamentação 
da cidade em datas come-
morativas.

O diretor de cultura, 
César Muriana, explica que 
a proposta é incentivar o tu-
rismo cultural, tornando o 
projeto um atrativo para a 
população de Sinop e região. 
“A Fábrica Cultural, vem para 
frutificar a cultura no sentin-
do estrutural. 

O nosso objetivo é tra-
balhar o valor das estruturas 

DA REPORTAGEM

O conselheiro Domin-
gos Neto, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MT), 
afirmou que o Governo “in-
terrompeu uma série histó-
rica de déficits financeiros”. 
Domingos Neto é relator das 
contas do Estado, referentes 
à 2019, primeiro ano da atual 
gestão. Ele deu parecer pré-
vio à aprovação e foi seguido 
de forma unânime por todos 
os conselheiros da Corte. A 
aprovação final cabe à As-
sembleia Legislativa.

“Mato Grosso vem de-
monstrando bons índices de 
recuperação frente a graves 
crises registradas no passa-
do. Já em 2019, o Governo 

e frutificar elas em quantida-
de e qualidade em diversos 
bairros. 

Para isso juntamos a 
arte, desenho, pintura, o ar-
tesanato da Escola Municipal 
de Artes, junto com a equipe 
de marcenaria, serralheria, 
eletricista e soldador, para 
que, juntos, unindo forças, 
possamos embelezar mais a 
nossa cidade e atender nossa 
população da melhor forma 
possível”, explicou.

A Fábrica Cultural pro-
moverá a economia aos co-
fres públicos, uma vez que a 
mão de obra para confecção 
das peças e acessórios é dos 
próprios servidores, adquirin-
do assim só a matéria prima.

O pontapé inicial da 
Fábrica Cultural foi dado no 
mesmo evento com a exposi-
ção do projeto “Páscoa Feliz”. 

A exposição acontece 
desde o início de abril e tem 
por finalidade trabalhar um 
conceito deferente dessa te-

interrompeu uma série his-
tórica de déficits financeiros 
e cenários adversos”, afirmou 
o relator, em trecho do voto, 
que seguiu o parecer do Mi-
nistério Público de Contas 
(MPC). De acordo com o con-
selheiro, o Governo do Estado 
demonstrou vários resulta-
dos positivos na apresenta-
ção de contas, a exemplo do 
alcance das metas fiscais, 
redução de dívidas e restos 
a pagar, cumprimento dos 
limites constitucionais e di-
minuição de despesas com 
pessoal. Domingos Neto des-
tacou que houve uma econo-
mia orçamentária superior a 
R$ 3 bilhões no primeiro ano 
da gestão Mauro Mendes e 
que pela primeira vez em 

SINOP

Projeto visa desenvolver e
incentivar o turismo cultural

APÓS 4 ANOS

Estado fecha com R$ 870
milhões de saldo positivo

DA REPORTAGEM

O Ministério Público de 
Contas de Mato Grosso pro-
tocolou um requerimento no 
TCE-MT, na manhã de ontem 
(13), requerendo uma fisca-
lização ‘in loco’ urgente dos 
medicamentos e insumos 
utilizados em pacientes em 
estado grave com Covid-19 
nas UTIs de Cuiabá. O anún-
cio foi feito pelo Procurador-
-geral de Contas Alisson Car-
valho de Alencar durante a 
Sessão Plenária Virtual e o 
requerimento foi aprovado 
por unanimidade pelos Con-
selheiros.

A iniciativa surgiu após 
o Ministério Público Estadual 
enviar um ofício apresentan-
do denúncias e solicitando 
a cooperação no sentido de 
averiguar os estoques baixos 
e o grave risco de falta dos 
insumos e medicamentos 
conhecidos como “Kit Intu-
bação”. Além das informa-
ções, o MP-MT anexou docu-
mentos internos do Hospital 
Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá – HPSMC informando 
estoque zerado ou insufi-
ciente de determinados me-
dicamentos e insumos.

Em um dos casos, infor-

ma que pacientes internados 
nas UTIs do hospital estariam 
sem receber alimentação 
pela falta de sonda naso-
enteral, item indispensável 
para a nutrição de pacientes 
intubados.

De acordo com o Pro-
curador-geral de Contas Alis-
son Alencar, as denúncias 
são gravíssimas e a solução 
rápida pode representar a 
vida ou a morte de muitos 
pacientes na capital do es-
tado. “Não podemos admitir 
que seja cruzada a linha do 
desabastecimento ou mes-
mo aceitar que a busca por 
evitar desgaste político co-
loque vidas em risco. Como 
fiscais da ordem jurídica, o 
Ministério Público em seus 
mais variados ramos tem o 
dever constitucional de agir”, 
alertou.

“Estamos em uma si-
tuação emergencial e preci-
samos de respostas rápidas. 
Esse é o momento de união 
entre os órgãos públicos exe-
cutivos e de controle para o 
enfrentamento dessa grave 
crise. 

Se o poder público es-
tiver com dificuldades todos 
nós temos o dever de coope-
rar”, disse Alisson Alencar.

COVID-19

Sancionada lei que 
pune  “fura-fila” na
vacinação

aumentará a concorrência, o 
que terá impacto direto na 
redução do preço dos fretes, 
“gerando potenciais relevan-
tes retornos socioeconômi-
cos em termos de geração de 
emprego e renda”.

“Esse aumento da pres-
são competitiva no setor de 
transportes produz condi-
ções favoráveis à redução do 
preço dos fretes em razão do 
estímulo à eficiência provo-
cado pela ampliação da com-
petição no mercado, com 
efeitos na redução dos pre-
ços dos produtos nacionais e 
no aumento da competitivi-
dade do país no comércio in-
ternacional, ocasionados pela 
redução dos custos de pro-
dução associados ao trans-
porte”, disse o MPF.

O Ministério da Infra-
estrutura pretende fazer o 
leilão do projeto no segundo 
semestre. De acordo com es-
timativas oficiais, serão ne-
cessários investimentos de, 
pelo menos, R$ 8,4 bilhões. 
No setor privado, muitos 
acreditam que esse valor está 
subestimado e que as obras 
devem ultrapassar facilmen-
te a barreira de R$ 10 bilhões.

No mês passado, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu a lei que alterou 
os limites do Parque Nacional 
do Jamanxim (PA) para viabi-
lizar as obras da Ferrogrão. A 
decisão foi do ministro Ale-

xandre de Moraes, em ação 
movida pelo Psol, que argu-
mentou que a exclusão de 
862 hectares da unidade de 

quatro anos, o Governo gas-
tou menos do que o arreca-
dado, com saldo positivo de 
R$ 870 milhões.

“Houve uma forte rever-
são dos resultados financei-
ros que ocorriam até então. 
O equilíbrio financeiro, inclu-

sive, possibilitou uma segu-
rança maior para o combate 
à pandemia que teve que ser 
feito a partir de 2020. É pos-
sível verificar que o gestor 
aplicou medidas para sanar 
falhas da gestão anterior”, ci-
tou.

conservação e afeta indíge-
nas da região e não poderia 
ter sido feita originalmente 
por medida provisória. A MP 

758 foi convertida, posterior-
mente, na Lei 13.452 de 2017. 
Moraes ainda não levou o 
caso ao plenário.

mática, aliando o cunho reli-
gioso da data com elementos 
lúdicos, ofertando para a po-

pulação experiências visuais 
e sensoriais, vinculadas ao re-
nascimento de Cristo.
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Parcerias vão garantir
pavimentação de 132 km
DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
São José do Xingu teve a 
iniciativa de mobilizar pro-
dutores rurais, prefeituras 
municipais e empresas do 
agronegócio para um rateio 
que deve custear dois pro-
jetos de pavimentação as-
fáltica na MT-430 e MT-322. 
Serão 132 km de asfalto, sen-
do 32 km da MT-430 (entron-
camento do Natanael até o 
Posto Sucupira) e 100 km da 
MT-322 (São José do Xingu a 
Espigão do Leste).

O projeto nasceu de um 
diálogo entre o vice-governa-
dor de Mato Grosso Otaviano 
Pivetta, o deputado estadual 
Dilmar Dal’Bosco e o prefeito 
de São José do Xingu, Sandro 
Costa Luz.

Os projetos serão inse-
ridos no programa de Parce-
rias Público-Privadas Social 
(PPP Social) – regulamenta-
do pela Lei Estadual nº 10.861 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra). 

As parcerias sociais per-
mitem a construção de asfal-
tos e manutenção. 

Os produtores partici-
pam entrando com aporte 
de contrapartida de bens e 
serviços, tornando o custo 
mais barato que o modelo de 
concessão. E o Governo do 

Estado investirá com recur-
sos oriundos do Fundo Esta-
dual de Transporte e Habita-
ção (Fethab) e outras fontes.

O presidente do Sin-
dicato Rural de São José do 
Xingu, Fernando Tulha, re-
presentante do setor pro-
dutivo rural, entendeu e 
abraçou a ideia, visto que 
os projetos são importantes 
para o setor. “As rodovias que 
são usadas para escoamento 
da produção de grãos e pro-
dutos são as mesmas utili-
zadas pela população, para 
tráfego de veículos de pas-
seio, caminhões, ambulân-
cias e transporte escolar, por 
exemplo. 

A pavimentação da MT-
430 e MT-322 leva desenvol-
vimento aos municípios da 
região do Xingu”, disse Fer-
nando Tulha.

Tulha já se reuniu com o 
prefeito Sandro, assim como 
o vice-governador Pivetta, 
por vídeo chamada, para 
discutir a parceria e definir a 
contrapartida. Pivetta, no en-
tanto, se comprometeu em 
asfaltar os trechos, caso o se-
tor produtivo doe os recursos 
para o custeio dos projetos.

A expectativa é de que 
nos próximos quinze dias, 
com recurso em caixa, seja 
celebrada a parceria entre o 
Sindicato Rural de São José 
do Xingu e a empresa que 

Foto: Divulgação 

Rateio vai custear projetos de pavimentação asfáltica

REGIÃO DO XINGU. Serão sendo 32 km da MT-430 (entroncamento do Natanael até o Posto Sucupira) e 
100 km da MT-322

será responsável pelos pro-
jetos.

O presidente do Siste-

ma Famato, Normando Cor-
ral, acredita na parceria e 
coloca o corpo técnico e jurí-

DA REPORTAGEM

A capacitação como fer-
ramenta! O Senar-MT acaba 
de lançar dois novos treina-
mentos que podem dar uma 
incrementada no currículo 
de quem busca uma vaga no 
mercado de trabalho. Com 24 
horas de duração, treinamen-
to sobre “cortes especiais” irá 
ensinar técnicas de desossa e 
cortes nobres da carne bovi-
na. Dentre eles, estão o ‘bife 
ancho’, ‘flat iron’ e ‘short rib’. 
Os participantes também 
irão aprender o melhor por-
cionamento de cortes co-
merciais, como acém, paleta 
e músculo, para valorização 
da matéria-prima.

Outro treinamento que 

DA REPORTAGEM

O custo operacional dos 
pecuaristas que investem em 
recria e engorda saltou 35,89% 
no primeiro trimestre deste 
ano, em relação ao trimestre 
anterior. A alta nas despesas 
foi bem maior que a conta-
bilizada nos sistemas de cria 
(5,27%) e no ciclo completo 
(9,11%).

Segundo o Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), “parte 
desse cenário da recria-engor-

DA REPORTAGEM

O corte da verba para o 
Censo 2021 foi decidido pelo 
Congresso Nacional, disse o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Segundo ele, os 
parlamentares tomaram a 
decisão para evitar que os re-
censeadores transmitissem o 
novo coronavírus.

“Não fomos nós que 
cortamos o Censo. Quando 
houve o corte no Congresso, 
a explicação que nos foi dada 
é de que o isolamento social 
impediria que as pessoas fos-
sem de casa em casa trans-
mitir o vírus. É físico, os pes-
quisadores vão de casa em 
casa. Me pareceu que essa é 
uma explicação. Vou me in-
formar a respeito”, afirmou 
Guedes.

Guedes fez o comentá-
rio poucas horas depois de o 
ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), conceder liminar de-
terminando a realização do 
Censo 2021. Para ele, a Consti-
tuição determina a realização 

do recenseamento.
“Defiro a liminar, para 

determinar a adoção de me-
didas voltadas à realização 
do Censo, observados os pa-
râmetros preconizados pelo 
IBGE [Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística], no 
âmbito da própria discricio-
nariedade técnica”, informou 
o ministro do Supremo na li-
minar. 

Na semana passada, o 
Ministério da Economia in-
formou que o Censo, que ha-
via sido adiado para este ano 
por causa da pandemia, não 
será realizado por falta de 
verba. Inicialmente, estavam 
previstos R$ 2 bilhões para a 
realização da pesquisa, mas, 
durante a tramitação da lei 
orçamentária no Congresso 
Nacional, os parlamentares 
deixaram por apenas R$ 53 
milhões, inviabilizando a re-
alização da contagem popu-
lacional.

Talvez seja interesse dos 
nobres parlamentares bra-
sileiros manter o caixa cheio 
para seus próprios interesses.

Objetivo é ensinar técnicas de desossa e cortes nobres de 
carne bovina 

Sistema apresentou reajuste superior ao registrado na cria e 
no ciclo completo 

Para Guedes, medida reduz transmissão de Covid
por pesquisadores

OPORTUNIDADE

Treinamento foca na demanda
maior por cortes especiais

RECRIA-ENGORDA

Custo operacional salta 35% 
no primeiro trimestre de 2021

EDIÇÃO 2021

Guedes diz que
Congresso cortou
verba para o CensoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: agência Brasil

da foi justificado pela suple-
mentação, que nesse mesmo 
comparativo trimestral, au-
mentou 138,69%”. A aquisição 
de animais também pesou no 
cálculo, com incremento de 
14,74%, pautado na crescente 
valorização do preço do be-
zerro. Conforme o instituto, os 
números reforçam que “ape-
sar da arroba ter aumentado, 
o salto significativo do custo 
neste primeiro trimestre do 
ano pode comprometer as 
margens dos pecuaristas nes-
te ano”.

dico da Famato à disposição 
para auxiliar o sindicato. Nor-
mando Corral apontou no-

passa a fazer parte do leque 
da instituição é o processa-
mento de carne bovina e de-
rivados. Quem optar por esse 
curso, terá 48 horas de orien-
tações sobre preparação de 
carne defumada, carne seca, 
serenada, hambúrguer, kafta 
e almôndega, por exemplo. 
Técnicas para a produção de 
linguiças bovinas do tipo ca-
labresa, apimentada e cuia-
bana também serão repassa-
das aos participantes.

As capacitações já es-
tão disponíveis. Os cursos são 
gratuitos e o pré-requisito 
para participar é ter mais de 
18 anos. Para mais informa-
ções é preciso entrar em con-
tato com o sindicato rural de 
cada município.

mes e empresas projetistas 
aptas para a execução dos 
dois projetos.



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 

VENDAS

22ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INSCRIÇÃO N° 029/2021

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de seu Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público a todos os interessados que a empresa M. L. DE GOIS 
FERREIRA - ME com CNPJ nº 30.371.526/0001-49, fora julgada APTA ao 
EDITAL COMPLEMENTAR N° 002/2021 do Edital N° 013/2020 DA CHAMA-
DA PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES 
CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VA-
LOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO 
DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já 
seus efeitos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de abril de 2021.

ACIOMAR MARQUES CARVALHO
Presidente - CPL

 

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

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 
 

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 30 de abril de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

Primos Empreendimentos Ltda,  CNPJ 00.642.415/0001-69, 
torna público que requereu junto a Secretária de Agricultura e 
Meio Ambiente - SAMA - SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
instalação de usina de asfalto, localizada na Rod BR 163, KM 
762, s/n, Zona Rural,  Município de Sorriso/MT, não foi deter-
minado EIA-RIMA

 EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 251.797.309-10 tor-
na público que requereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de Explora-
ção Florestal da Propriedade denominada Sítio Três Irmãos, 
sob o número do CAR MT46639/2021, localizada no município 
de Porto dos Gauchos/MT. Não EIA/RIMA.

AGRICOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
inscrita sob CNPJ nº 18.589.401/0004-37, localizada na Rua 
Radial Araguaia, S/N, Arco Iris, no município de Confresa/MT, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, a solicitação da Licença por Adesão e Compromis-
so - LAC para a atividade de Comércio atacadista de defen-
sivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ 
(66) 9 84099243.

LEONEL AMANDIO DELATORRE, CPF 067.396.799-91, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente (SAMA) – SORRISO/MT a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para a atividade de Secagem e Armazenagem de Grãos da 
Fazenda Lote n° 54 – Loteamento Tropical, localizado na zona 
rural do município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas:  
12°5’41.04”S  55°50’13.52”W. Não sendo determinado elabo-
ração de Estudo de Impacto.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 – SRP Nº 024/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 07h30min (Horário 
Local), do dia 17 de Maio de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 022/2021, com Registro de Preços nº 024/2021, 
DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO (MANGUEIRAS, CONEXÕES, PARAFUSOS, PORCAS E 
OUTROS MATERIAIS) A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL 
PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS, tipo “menor preço por LOTE”, conforme descrições e 
quantidades contidas no Termo de Referência. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura 
Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a 
sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com;  

Vera – MT, 29 de abril de 2021 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA UBIRATÃ MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
001/2021, realizado no dia 15/04/2021, às 14:30 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, licitação destinada contratação de empresa para prestação de serviços 
técnico especializado de consultoria e assessoria na área previdenciária na 
execução contábil, orçamentária, financeira, patrimonial bem como consul-
toria e assessoria jurídica na emissão de parecer na área previdenciárias, 
envio dos processos de compensação financeira e apoio administrativo nos 
demonstrativos da previdência, adjudicada em 22/04/2021 e homologada em 
29/04/2021 sagraram-se vencedoras do certame as empresas A G CONSUL-
TORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP e R.B CONSULTORIA LTDA. Nova 
Ubiratã - MT, 29 de abril de 2021. 

Nathana Simone Rusch
Diretora Executiva RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº 055, de 14 de janeiro de 2021, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Mu-
nicípio, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2021, regida pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta do tipo 
MELHOR TÉCNICA E PREÇO, para CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PU-
BLICIDADE/PROPAGANDA A FIM DE PRODUZIR E DIVULGAR MATERIAIS 
DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. ONDE LÊ-SE 08h do dia 14 de julho de 2021, 
ficando ALTERADO para às 08h do dia 14 de junho de 2021, na sala de Licita-
ções, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12h às 18h, ou pelo fone (66) 
3575-5100. O Edital Completo poderá ser adquirido gratuitamente site www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao_peixotodeazevedo@
hotmail.com.

Peixoto de Azevedo, 29 de abril de 2021.
CHEILA MIGLIAVACA

Presidente da CPL RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 35 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENTA BARROS DA SILVA - ESPÓLIO, Cpf: 
57159394100, Rg: 787.513, Filiação: Maria Benedita da Silva, data de nasci-
mento: 21/03/1972, brasileiro(a), solteiro(a), serv. gerais. atualmente em local 
incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), atual-
mente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 
dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirma-
dos na petição inicial. Ficando advertida de que não havendo resposta será 
nomeado curador especial.
Resumo da Inicial: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, qualificada nos 
autos, ingressou com a presente ação requerendo Liminar de Reintegração 
de Posse do seguinte bem: de Lote 13-A, Quadra 03, Rua 01, Jardim Maria 
Vindilina-II, com área de 150,00m2., na Cidade de Sinop-MT., alega que fir-
mou com a Requerida Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com 
pagamento de 69 parcelas; que, com o referido contrato, mediante cessão de 
direitos, a Requerente outorgou a posse do imóvel a Requerido, na confiança 
de que cumpriria o compromisso; que a Requerida efetuou o pagamento de 08 
parcelas; que, devidamente notificada a saldar a dívida, a Requerida não se 
manifestou. Colacionou Matéria Jurídica e Jurisprudência acerca do assunto e 
formulou os demais pedidos de estilo e reintegração de posse. Valor da Causa 
RS.16.022.49. Pede Deferimento.
Despacho/Decisão: Processo n. 2810-37.2011.811.0015 – Código 155499Vis-
tos em correição permanente.1. Considerando o recebimento do aditamento à 
inicial (fl. 79), retifique-se a D.R.A. quanto ao tipo da ação (RESCISÃO CON-
TRATUAL) e o polo passivo (Espólio de Benta Barros da Silva).2. Outrossim, 
tendo em vista que não há informações acerca da eventual abertura de inven-
tário em nome de Benta Barros da Silva, sendo que ela não teve filhos (fl. 68) e 
seu companheiro não foi localizado (fl. 84), à luz dos princípios da celeridade, 
economia processual, primazia do julgamento do mérito e da instrumentali-
dade das formas, DEFIRO o pedido de fl. 87, de CITAÇÃO EDITALÍCIA do 
“Espólio de Benta Barros da Silva”.3. Intime-se a parte autora, por meio de 
seu advogado, a encaminhar minuta do edital no endereço eletrônico da Se-
cretaria da Vara (snp.2civel@tjmt.jus.br), no prazo de 10 (dez) dias.4. Após, 
promova-se a respectiva citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 
querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 
forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 do CPC. Consigne-se, ainda, 
que lhes será nomeado curador especial em caso de revelia.5. Decorrido o 
prazo de resposta e não havendo apresentação de contestação, fica desde 
já nomeado como curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) 
Público(a) desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se mani-
festar, no prazo legal.6. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para 
que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.7. Decorrido o pra-
zo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem 
os autos conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop, 
06/10/2020.Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, pos-
sa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Noeli Reichert, digitei.
Sinop, 25 de março de 2021. Luzimeiry Tomaz Nazário, Gestora Judiciá-
ria-Autorizado art. 1.205/CNGC. Documento Assinado Eletronicamente

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de 
Expediente para atender as diversas secretarias do Município de 
Marcelândia/MT. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 17 de maio de 
2021, às 09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do 
Site www.bll.org.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br 
e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br.
Marcelândia/MT, 29 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Pregoeira Oficial

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021 - SRP

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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 009/2021, 
cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual 
contratação de empresa especializada no serviço de 
armazenamento temporário, coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final de resíduos de 
Serviços de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento do município de Marcelândia - MT. 
Sagrou-se vencedora a empresa: MAXIMA AMBIENTAL 
SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 07.657.198/0001-20, vencedora do item 01, 
com o valor unitário de R$ 2,25. Valor total da licitação: R$ 
33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais). 
Publique-se. Marcelândia/MT, 29 de abril de 2021.

Pregoeira Oficial

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 022/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 13 de maio 
de 2021 às 09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO 
GERAL PARA ATENDER NA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA ÁREA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do 
Edital nº. 049/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 29 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 



DA REPORTAGEM

Para que a Arena Pan-
tanal ocupe de vez seu pro-
tagonismo como aparelho 
esportivo do país, a Secretaria 
de Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer executa uma série de 
reparos e melhorias no espa-
ço. A reforma visa acolher de 
forma adequada as equipes, 
a imprensa e o público em jo-
gos de campeonatos estadu-
ais e nacionais, como a Série A 
do Brasileirão após acesso do 
Cuiabá à elite nacional.

De acordo com o secre-
tário adjunto Jefferson Car-
valho Neves, as intervenções 
abrangem manutenções pre-
diais regulares e adequações 
para atender os requisitos da 
série A do campeonato brasi-
leiro 2021. “São ações que pre-
cisavam ser feitas para manter 
o prédio em boa qualidade. E 
incrementamos também al-
gumas áreas com foco nos 
jogos da Série A, como a ade-
quação dos vestiários e salas 
de imprensa, além dos repa-
ros necessários para obtenção 

ADEQUAÇÕES

Arena Pantanal passa por 
reformas para receber 
jogos da Série A

dos alvarás de vigilância sa-
nitária e de segurança contra 
incêndio e pânico”, explica.

Com 60% da reforma 
concluída, os vestiários da Are-
na Pantanal passam por rees-
truturação que prevê troca de 
piso, forro, chuveiros elétricos, 
mictórios e banheiras e ainda 
melhorias nas pias, paredes e 
nos sistemas hidráulicos e de 
ar-condicionado. Adequações 
semelhantes ocorrem tam-
bém nas áreas de testagem 
para doping, arbitragem e de 
acesso dos jogadores e equi-
pe técnica.

Como a realização de jo-
gos de elite reflete em aumen-
to de comparecimento de ve-
ículos de comunicação locais, 
nacionais e internacionais no 
estádio, a reforma contempla 
também melhorias no setor 
de imprensa. 

Dentre as obras, que já 
estão com 90% de andamen-
to, constam instalação de ca-
bines de rádio, iluminação e 
pintura das salas e manuten-
ção dos elevadores para aces-
so das equipes. 

Melhorias em espaços acessados por clubes e imprensa

Foto: João Felipe

Foto: Divulgação

Marinho não vive bom momento

Gerson vive grande fase no Mengão

FAZENDO CONTAS

Santos se complica tanto na
Libertadores quanto Paulistão

100 JOGOS

Gerson aponta “mudança
completa” na carreira
DA REPORTAGEM

Tente dizer para Ger-
son que ele tem sete títulos, 
e não nove pelo Flamengo. 
Nas contas do volante rubro-
-negro, que alcançou 100 jo-
gos pelo clube contra o Uni-
ón La Calera, cada taça vale 
muito: inclusive as duas Ta-
ças Guanabara conquistadas 
em 2020 e 2021. “O braço su-
biu nove vezes. Se subiu nove 
vezes, são nove títulos”, argu-
mentou o volante.

Valorizar cada vez que 
comemorou uma conquista 
faz parte da relação que Ger-
son tem com o Flamengo. 
Torcedor do clube desde a 
infância, ele realizou o sonho 
de jogar pela equipe em 2019, 
quando foi contratado junto 
à Roma.

Desde então, Gerson 
transformou-se num dos jo-
gadores mais importantes 
do time, num processo que 
ele considera uma mudança 
completa na carreira. Fazer 

DA REPORTAGEM

Não é só técnico que 
está em falta no Santos: gol 
também não tem tido. Sob o 
comando do auxiliar Marcelo 
Fernandes depois do pedido 
de demissão de Ariel Holan, 
o Santos perdeu por 2 a 0 
para o Boca Juniors e viu sua 
situação na Libertadores se 
complicar, assim como já está 
complicada no Campeonato 
Paulista.

A falta de vitórias pode 
ter diversas explicações, mas 
o principal motivo é mui-
to claro. O Santos não tem 
conseguido balançar as re-
des adversárias. Sequer tem 
criado oportunidades – nas 
duas partidas da Libertado-
res, só acertou uma finaliza-
ção ao gol nas derrotas para 
Boca Juniors e Barcelona de 
Guayaquil.

O último gol marcado 

parte desta era rubro-negra 
lhe conferiu novo status.

“Foi uma mudança 
completa. Eu cheguei aqui 
com apenas um título no 
currículo e em menos de dois 
anos depois conquistei nove. 
Isso traz bagagem, experiên-
cia e representatividade. Hoje 
me vejo como espelho para 
aquele jogador que está na 
base. Gosto de sempre estar 
perto deles para passar cari-
nho e tranquilidade. É uma 
característica minha e que 
gosto muito de fazer. Acre-
dito que a maior mudança é 
a de status e consequente-
mente um aumento de res-
ponsabilidade. O que sempre 
digo: estou feliz com quem 
sou agora”, disse Gerson.

Cem jogos depois, Ger-
son vive grande fase no Fla-
mengo. Tem a confiança de 
Rogério Ceni, segue como 
titular absoluto e se prepara 
para uma nova etapa: a reno-
vação de um contrato que se 
encerra em 2023.

pelo Santos foi justamente 
quando venceu pela última 
vez. No dia 18 de abril, o Peixe 
fez 2 a 1 na Inter de Limeira, 
pelo Campeonato Paulista. 
Depois, perdeu para Barcelo-
na-EQU, Novorizontino, Corin-
thians e Boca Juniors.

As derrotas custaram ao 
Santos a tranquilidade espe-
rada no início de temporada 
e vagas nos mata-matas das 
competições que disputa. O 
Peixe é o 3º colocado no gru-
po D do Campeonato Paulis-
ta, com nove pontos, contra 
11 de Guarani e 14 de Mirassol, 
que estão se classificando 
para as quartas de final neste 
momento.

Na Libertadores, a situa-
ção é ainda mais complicada. 
Com duas derrotas em dois 
jogos, o Santos não soma ne-
nhum ponto e já vê Boca Ju-
niors e Barcelona de Guaya-
quil chegarem a seis.

Foto: ivan Storti
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Cuiabá x Ação e Operário x
Nova Mutum fazem as semis
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

As semifinais do Cam-
peonato Mato-grossense 
2021 estão definidas. De um 
lado, o Cuiabá encara o Ação/
Santo Antônio, e no chavea-
mento, Operário e Nova Mu-
tum se enfrentam por uma 
vaga na decisão.

As quatro partidas das 
quartas de final foram todas 
realizadas na quarta (28). 
Como você acompanhou 
em matéria na edição de 
ontem do Diário do Estado 
MT, o Operário-VG superou 
o Grêmio Sorriso apenas nos 
pênaltis. Depois de 0 a 0 no 
tempo normal, o Chicote foi 
mais efetivo e converteu suas 
três cobranças, enquanto o 
Lobo do Norte mandou duas 
na trave e uma penalidade 
parou em nas mãos do golei-
ro Elias.

O adversário do trico-
lor será o Nova Mutum, que 
também precisou dos pênal-
tis para se garantir nas semi-
finais. Após perder o jogo de 
ida por 1 a 0 para o Luverden-
se, a equipe reverteu o placar 
com gol de Erick, aos 14 mi-
nutos do primeiro tempo. Na 

decisão na marca da cal, o 
Azulão da Massa foi mais efe-
tivo e venceu por 4 a 1.

A outra semifinal será 
entre o invicto e favoritaço 
ao título Cuiabá e a surpresa 
Ação. 

A equipe de Leverger 
levou vantagem para Ron-
donópolis construída com 
a vitória sobre o União por 3 
a 1 no jogo de ida, e apenas 
administrou o resultado. Para 
aumentar a tranquilidade, 
Dudu abriu o placar para 
o Ação no primeiro tempo. 
Dinei empatou na segunda 
etapa, mas o resultado de 1 a 
1 foi suficiente para a equipe 
avançar de forma inédita à 
próxima fase.

O Cuiabá superou o 
Dom Bosco, apesar do susto. 
Depois de vencer o jogo de 
ida por 2 a 0, a equipe foi sur-
preendida com o adversário 
abrindo o placar logo aos 2 
minutos com Josué. 

O roteiro semelhante a 
2020 estaria a caminho? Na 
época, o Dourado venceu 
o Luverdense pelo mesmo 
placar, fora de casa, acabou 
levando o troco na Arena e 
perdeu nas penalidades. Mas 
desta vez, nada disso aconte-

DEFINIDAS. Chicote e Azulão precisaram das penalidades para avançar; Dourado e Ação tiveram vida mais tranquila

Cuiabá do capitão Anderson Conceição segue invicto

ceu.
Na segunda etapa, aos 

9 minutos, o meia Clayson, 
ex-Corinthians, deixou tudo 
igual. A virada veio aos 24 mi-
nutos com outro ex-corintia-
no: Jonathan Cafú aproveitou 

Foto: Divulgação

para mandar para as redes. 
Dois minutos depois foi a vez 
de Raul ampliar e garantir a 
tranquila vitória por 3 a 1.

Na tarde de ontem (29), 
a Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMFMT) divulgou 

as datas, horários e locais das 
semifinais. Ação/Santo Antô-
nio e Cuiabá se enfrentam na 
Arena Pantanal, domingo (2), 
às 9h. Nova Mutum e Operá-
rio-VG jogam no Estádio Val-
dir Doilho Wons, na terça (4), 

às 15h30, no Nortão.
Os jogos de volta serão 

no sábado (8) – Operário-VG e 
Nova Mutum, no Estádio Dito 
Souza, às 9h – e no domingo 
(9) – Cuiabá e Ação, na Arena 
Pantanal, também às 9h.
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DA REPORTAGEM

A primeira-dama e se-
cretária de Assistência Social 
de Nova Monte Verde, Joane 
Moreira, e o prefeito Edemil-
son Marino, receberam a do-
ação de 400 cestas básicas 
com alimentos e produtos de 
higiene e limpeza que serão 
distribuídos à população ca-
rente.

A campanha “Vem Ser 
Mais Solidário – MT Unido 
Contra o Coronavírus” tem 

Kits foram enviados pelo Governo do Estado

Foto: Divulgação

como foco atender às famí-
lias que atravessam momen-
tos de dificuldade, agravadas 
ainda mais pela pandemia.

“Essa parceria é impor-
tante porque nos ajuda a 
atender as pessoas que têm 
dificuldade em se alimentar 
e manter a limpeza primor-
dial nesse período que vive-
mos. Enquanto tudo isso não 
passa, nosso papel enquanto 
gestão é buscar alternativas 
para ajudar essas pessoas”, 
destacou Joane.

Diário trará dicas de filmes e
séries para o seu fim de semana
CLEMERSON MENDES
clemersonsm@msn.com

Instituído mundialmen-
te pela Organização Mundial 
do Trabalho (OIT) e adotado 
pelo Brasil por meio da Lei nº 
11.121/2005, o Dia Mundial da 
Saúde e Segurança no Traba-
lho é comemorado em 28 de 
abril. Este ano, a data teve um 
valor especial para a Sinop 
Energia, pois a Usina Hidre-
létrica Sinop, operada pela 
empresa, completou mais de 
365 dias sem qualquer regis-
tro de acidentes de trabalho, 
somando mais de um milhão 
de horas trabalhadas no pe-
ríodo. Segundo o assessor 
técnico da diretoria, Emilien 
Florentin, o eficiente traba-
lho de prevenção realizado 
pela companhia na área de 
segurança foi fundamental 
para o alcance da marca. “O 
primeiro ano de operação da 
usina foi desafiador, especial-
mente do ponto de vista téc-
nico, mas o primeiro trimes-
tre de 2020 foi decisivo para 
consolidação da organização 
da área de segurança, a par-
tir da realização de uma série 
de eventos educativos e de 
conscientização”, afirma Flo-
rentin. A gestão eficiente das 
áreas de segurança e medi-
cina do trabalho vai desde 
a correta utilização de equi-
pamentos de proteção indi-
vidual (EPI) até a sinalização 
adequada dos ambientes e 
a realização de eventos peri-
ódicos de cunho educativo. 
A conjunção desses fatores é 
capaz de prevenir e até elimi-
nar os riscos de acidentes e 

lesões que resultem em afas-
tamentos involuntários ou 
até em óbitos no ambiente 
de trabalho.

Entre as principais me-
tas das grandes companhias 
estão as certificações técni-
cas na área de segurança. As 
mais almejadas são a OHSAS 
18001, voltada para a identifi-
cação e eliminação de riscos 
e perigos no ambiente de tra-
balho, e a ISO 45001, norma 
internacional para o Sistema 
de Gestão de Saúde e Segu-
rança Ocupacional (SGSSO), 
que traz como foco a melho-
ria do desempenho de qual-
quer empresa em termos de 
Saúde e Segurança do Traba-
lho (SST).

“A segurança é um pro-
cesso interativo de melhoria 
permanente, por isso incen-
tivamos todos os colaborado-
res a compartilharem de for-
ma proativa as dificuldades 
e as situações de risco even-
tualmente encontradas, com 
o objetivo de estruturarmos 
esse processo de melhoria e 
conquistarmos a certificação 
ISO45001 até o final do ano 
2022”, projeta Emilien.

A prevenção a aciden-
tes é desafio permanente 
de quase todas as empresas, 
especialmente aquelas que 
operam parques industriais 
ou empreendimentos de 
grande porte. Segundo arti-
go da Associação Brasileira 
de Medicina do Trabalho pu-
blicado em 2020, estima-se 
que ocorreram cerca de 1,7 
milhão de acidentes de traba-
lho com afastamento no país 
em 1972. Já em 2019, foram 

Foto: Divulgação

Diário trará dicas de filmes e séries aos fins de semana

ESPAÇO DO CINEMA. Em tempos de pandemia, nada mais seguro do que ficar em casa curtindo a TV com
a família

DA REPORTAGEM

O Procon de Lucas do 
Rio Verde alerta a população 
sobre os golpes envolvendo 
as transferências com o PIX 
via WhatsApp. De acordo 
com o órgão, é preciso que 
as pessoas fiquem muito 
atentas sobre a disponibili-
zação de seus dados pesso-
ais, como números de docu-
mentos, cartões e senhas.

Nesta ação, os crimino-
sos conseguem invadir a con-
ta do WhatsApp da vítima, 
por algum link que o usuário 
entrou ou dado pessoal for-
necido por mensagem ou 
ligação. Em seguida, mensa-
gens são encaminhadas para 
os contatos encontrados no 
telefone, geralmente fami-
liares e amigos próximos, pe-
dindo uma transferência de 

DA REPORTAGEM

Com a aproximação 
do aniversário de 35 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa de Sorriso, os mo-
radores do Distrito de Caravá-
gio foram presenteados com 
a implantação de um Cartório 
próprio, com atribuições de 
Registro Civil, com funções 
cumulativas de Escrivão de 
Paz e Tabelionato de Notas.

Com o objetivo de pro-
mover a cidadania e dignida-
de, os moradores do distrito 

Vítimas devem procurar Procon ou polícia para denunciar 
casos 

L.R.VERDE

Procon alerta para golpes
com o PIX via WhatsApp

NOVA MONTE VERDE

400 kits de alimentação e 
limpeza serãoentregues
à população

SORRISO

Distrito de Caravágio agora 
tem Cartório de Registro Civil

Foto: luiz Henrique

urgência pelo PIX.
As transferências por 

PIX são realizadas em até 10 
segundos e geralmente não 
possuem estorno, o que difi-
culta as formas de reverter o 
golpe. Caso tenha caído em 
um golpe deste tipo, a pes-
soa pode entrar em contato 
com o suporte do aplicativo 
para solicitar a desativação 
temporária da conta em su-
pport@whatsapp.com.

De acordo com um le-
vantamento da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp-MT), os golpes aplica-
dos por WhatsApp lideraram 
o registro das ocorrências 
deste tipo em 2020. 

Somente no primeiro 
semestre do ano passado, 
4.305 pessoas caíram em 
golpes envolvendo o aplica-
tivo.

passaram a ter acesso a di-
versos serviços sem precisar 
se deslocar do distrito, como 
explica a tabeliã titular, Ana 
Maria de Albuquerque Fortes 
Azevedo.

“O Cartório Caravágio 
tem atribuições de Registro 
Civil com funções cumulati-
vas de Escrivão de Paz e Ta-
belionato de Notas, podendo 
realizar atos de nascimento, 
casamento, óbito, atos de pro-
curação, autenticação de do-
cumentos, escrituras públicas 
de compra e venda de imóvel, 

dentre outros”, ressalta.
Os moradores do distri-

to ficaram muito felizes com 
a instalação do Cartório, ten-
do em vista que antes, preci-
savam se descolar cerca de 62 
km para ter acesso ao Cartó-
rio de Sorriso, como destaca o 
prefeito Ari Lafin.

“Estamos felizes em ver 
os moradores do Distrito de 
Caravágio sendo beneficia-
dos com mais esta conquista. 
Estão recebendo um presen-
te de aniversário antecipado, 
tendo em vista que no pró-

ximo dia 13, o município co-
memora 35 anos de emanci-
pação, e ver a comunidade, 
ainda como Distrito, já con-
tando com um Cartório pró-
prio, isso nos alegra muito”, 
comemorou. O Cartório Cara-
vágio está aberto ao público 
das 9h às 17h, na Rua Danilo 
Piccini, nº 20, Distrito de Ca-
ravágio. Os canais de atendi-
mento da Serventia são: (66) 
99996-8601 (WhatsApp), (66) 
99965-2598 (ligações), (65) 
4042-0631 (fixo) e pelo www.
cartoriocaravagio.com.br.

autorizados pelo INSS pouco 
mais de 193 mil benefícios 
para acidentados. Apesar dos 
indicadores evidenciarem re-

dução significativa nos regis-
tros de acidente de trabalho, 
a adoção de medidas que 
resultem na incorporação de 

atitudes preventivas ao dia 
a dia das empresas ainda é 
um ponto de atenção, pois o 
Observatório de Segurança 

e Saúde do Trabalho estima 
que ainda haja grande nú-
mero de subnotificações fora 
dos grandes centros.
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Secretário vistoria obras e garante
interligação de ponte até BR-364
DA REPORTAGEM

O secretário de 
Estado de Infraestru-
tura e Logística, Mar-
celo de Oliveira, visto-
riou nesta semana as 
obras pavimentação e 
implantação dos aces-
sos à ponte sobre o Rio 
Vermelho, em Rondo-
nópolis, e garantiu que 
fará a interligação da 
ponte até a rodovia fe-
deral BR-364. A ponte 
foi contratada em anos 
anteriores, mas o pro-
jeto não previa aveni-
das de acesso à estru-
tura.

Agora será asfal-
tado o trecho que vai 
da Avenida Fernando 
Corrêa da Costa, no 
perímetro urbano, se-
guindo pelo prolonga-
mento das avenidas 
W-11 e W-14 em direção 
à ponte até o entron-
camento da BR-364. 
Aproximadamente R$ 
18 milhões estão sendo 
investidos nesta obra.

A obra permitirá a 
ligação da região co-
nhecida como Sagrada 
Família até a rodovia 
federal e aos distritos 
industriais da cidade, 
proporcionando a cria-
ção de uma nova rota 
de desvio de parte do 
tráfego pesado da re-
gião central de Rondo-
nópolis.

Segundo Olivei-
ra, a execução dessa 
obra é resultado de um 
grande esforço do Go-
verno de Mato Grosso 
que, por meio da Sin-

fra, retomou a cons-
trução da ponte, que 
foi contratada por ges-
tões anteriores sem a 
previsão de encabeça-
mento e sem nenhum 
projeto para implanta-
ção de vias de acesso à 
estrutura da ponte.

“É uma determi-
nação do governador 
Mauro Mendes, de que 
todas as obras que es-

Ponte sobre o Rio Vermelho será interligada à BR-364 

RONDONÓPOLIS . Ponte foi contratada pela gestão anterior, mas projeto não previa avenidas de acesso à estrutura
Foto: Mayke toscano

tavam paralisadas ti-
vessem reinicio. Rece-
bemos essa obra que 
estava 40% executada, 
mas não tinha proje-
to de interligação. Ia 
ficar uma ponte no ar 
e o governador deter-
minou e a Sinfra foi 
atrás, contratou o pro-
jeto, entregamos para 
a Prefeitura para que 
ela pudesse fazer a de-

sapropriação do outro 
lado e hoje temos o di-
nheiro na conta para 
interligar a BR-364 até 
a avenida W11”, afir-
mou.

As obras já estão 
em fase de implanta-
ção de aduelas para 
melhoria da drena-
gem na região – e fo-
ram vistoriadas pelo 
secretário, que esteve 

acompanhado da su-
perintendente de Exe-
cução e Fiscalização 
de Obras da Sinfra, 
Paula Janayna Feneri-
ch, e de engenheiros 
da empresa executora 
da obra, além de vere-
adores de Rondonópo-
lis.

Com a ligação das 
avenidas municipais e 
a rodovia federal, have-

rá a melhoria da logís-
tica em Rondonópolis, 
situação que vai resol-
ver um problema de 
escoamento da produ-
ção agrícola da região. 
Além disso, a obra vai 
atender a um pedido 
antigo de pavimenta-
ção das ruas da Sagra-
da Família, segundos 
os vereadores da cida-
de.
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