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R$ 13 MILHÕES

Foi lançado ontem, durante o II 
Congresso Mundial sobre Sistemas 
de Integração Lavoura-Pecuária-
-Floresta, o Glossário ILPF. A pu-
blicação digital reúne 56 verbetes 
sobre o tema em português, inglês 
e espanhol e foi desenvolvido pela 
Comissão Permanente de Traba-
lho em Vocabulários Controlados, 
Agroterminologias e Agrossemân-
tica da Embrapa.            Página  -4

Embrapa e
Rede ILPF
lançam
glossário

Rodinei CResCênCio

divulgação

CUIABÁ

Rafael Gava
alerta: “Não
podemos nos
acomodar”

Marcar um dos gols na 
vitória do Cuiabá sobre o Ação 
por 2 a 0, no primeiro jogo da 
semifinal do Campeonato Mato-
-grossense, deixou o Rafael Gava 
satisfeito, mas ao mesmo tempo 
ligou um alerta. O meio-campo 
do Dourado lembrou da elimi-
nação para o Luverdense ano 
passado e não entra no clima do 
“já ganhou”.      Página - 6

divulgação

PESO NO BOLSO

A mudança de bandeira tarifária e o reajuste da tarifa de energia pesaram nas contas dos mato-
-grossenses. Neste mês, em torno de 1,5 milhão de consumidores no estado irão pagar R$ 4,169 a 
mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, com o acionamento da bandeira verme-
lha patamar 1.                                              Página -7

José RobeRto gonçalves

AUMENTO DA CONTA DE LUZ

A Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão anulou o contrato com a concessionária 
Rio Verde, que administra as unidades do Ganha Tempo, após determinação judicial por 
indícios de fraude de cerca de R$ 13 milhões praticadas pela concessionária. Os desvios 
começaram a ser investigados em setembro. Na época, a Justiça bloqueou R$ 6 milhões, 
que até então era o valor estimado de prejuízo pelas fraudes.          Página -7

Governo anula concessão do Ganha
Tempo após indicativo de fraudes



O tédio não anda respeitando as regras de 
distanciamento, é uma companhia inconve-
niente que insiste em fi car

Sem sair de casa. Nada a fazer. Senta no sofá, 
muda de canal, tudo igual, admira a geladeira, 
belisca, olha o celular, repete. Manhã monóto-
na, fi ns de tarde arrastados. Domingos intermi-
náveis. O tédio não anda respeitando as regras 
de distanciamento, é uma companhia inconve-
niente que insiste em fi car.

Todos conhecemos o desconforto de sen-
tir o tempo se prolongando e a impressão que 
absolutamente nada de interessante está acon-
tecendo ao seu redor. Preferimos o amargo de 
uma experiência ruim que o gosto de nada que 
o tédio tem.

Neuropsicólogos entendem essa sensação 
como resultado de um ambiente pouco estimu-
lante e a incapacidade de se focar em qualquer 
atividade signifi cativa. Um estado aversivo e 
incômodo de querer, mas não conseguir se en-
gajar em coisa alguma. Ainda bem que o tédio 
existe.

Ele é uma pista emocional, uma mensagem 
direta de descontentamento do seu eu. Você 
se desligou daquilo que te inspira, te motiva e a 
rota precisa ser ajustada. A enfadonha sensação 
do repetitivo, de tudo parado, te orienta para no-
vos objetivos, novos rumos.

É no ócio que surge a criatividade. Igualar 
“não fazer nada” com ser improdutivo é um 
entendimento limitado de produtividade. Esse 
tempo de respiro é indispensável a novas ideias, 
invenções e poesias. O tédio incentiva o retorno 
de velhos hábitos, porque você parou de ler seus 
livros? O exercício não te fazia bem?

Te lembra dos planos não concretizados, da-
quele curso que você nunca fez, do emprego 
que era seu sonho. O tempo livre, porém, inco-
moda, e corremos para ocupá-lo. O tédio é uma 

punção poderosa, um sinal de incêndio interno, 
mas as distrações rasas tapeiam esse fogo e es-
gotam o combustível da inventividade.

Quando bebês reclamam ou choram, os acal-
mamos com chupetas, adultos entediados en-
torpecem seus sentimentos com celulares, ver-
dadeiros bicos eletrônicos.

Essa tentativa de sanar o tédio de formas im-
produtivas está na base de muitos hábitos ado-
ecedores não só pelos eletrônicos, mas também 
pelo aumento do consumo de álcool e tabaco, 
por exemplo. Idas desnecessárias à geladeira 
que preenchem o estômago, mas não o tempo 
e compras por impulso que só trazem alegria 
até você abrir o embrulho. Todos esses compor-
tamentos acabam por cronifi car o sentimento, o 
que pode ser desencadeante de um quadro de-
pressivo ou ansioso.

Pesquisas apontam adolescentes cada vez 
mais entediados e crianças que não sabem como 
brincar sem um estímulo externo. Nunca houve 
tanto entretenimento, nunca houve tanto tédio. 
Entenda ele como a parte difícil antes de come-
çar algo novo ou de atribuir um propósito diferen-
te àquela atividade monótona.

Valorize seu lazer, valorize você. Programe 
não só sua semana de trabalho, mas seus dias de 
descanso e crie momentos de desconexão. Claro, 
você não precisa, de uma hora para outra, ter um 
insight incrível. Pode passear, rever aquele amigo 
da faculdade, cuidar das plantas, gastar em uma 
viagem sozinho ou apreciar a graça gratuita das 
nuvens. Esse vazio entediante só será preenchido 
com aquilo que te realiza. 

Até descobrir o que é isso, aguce os ouvidos e 
escute o que o tédio tem para dizer.

MANOEL VICENTE DE BARROS É 
PSIQUIATRA EM CUIABÁ

Seu tédio tem algo a dizer

Quem conhece a realidade...
de mostrar o sucesso do negócio. Não 
preciso dizer que praticamente tudo 
que se vê a respeito é falso, não é mes-
mo?

Recentemente passei por uma si-
tuação interessante. Tem muita gente 

que faz esse tipo de venda em 
minhas redes sociais. Uma delas, 
porém, tem me chamado a aten-
ção, por conta das fotos usando 
leques de notas de R$ 50,00 
para se “refrescar”, churrascos 
e cervejada quase todo dia, um 

monte de foto de terreno como “con-
quista”, foto ao lado de carro top e por 
aí vai. Mas eu conheço a pessoa, esse é 
o problema. Ao contrário do que tenta 
mostrar, precisa de ajuda para pagar o 
aluguel, usa o carro da família, não tem 
patrimônio algum e, vira e mexe, man-
da mensagem pedindo dinheiro em-
prestado para alguma “emergência”. Aí 
é feio, né?

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!

Para conseguir vender o povo faz qualquer coisa. Não acredite no 
que é mostrado na internet, pois é muito fácil distorcer situações 
para mostrar status. Boa parte do que se vê postado como “con-
quista” não passa de invenção e, inclusive, existem grupos que 
compartilham supostos prints com supostos ganhos, para que a 
pessoa possa publicar em suas redes sociais. Todo o cuidado é 
pouco evitar que você se iluda com algo que não existe e ainda 
jogue tempo e dinheiro fora.

CLIC 
FINAL 

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

O famoso marketing digital virou 
moda na internet, especialmente entre 
as pessoas que sonham com dinheiro 
fácil. Não precisa nem procurar para 
encontrar ofertas de cursos e métodos 
que prometem mudar sua vida, traba-
lhando em casa, nas horas 
vagas, com seu celular. Se 
você não tiver a cabeça no 
lugar tem sérias chances de 
acreditar e “embarcar” nessa 
aventura, mas a realidade é 
bem diferente do que se ten-
ta vender.

Basicamente, a esmagadora maioria 
das pessoas vende um curso que ensi-
na a vender apenas o próprio curso. É 
uma pirâmide disfarçada de conheci-
mento, mas, no fi m das contas, você 
precisa vender aquele produto, pro-
metendo riqueza, para poder ganhar 
o seu (e, claro, dar mais dinheiro para 
quem criou o produto que você está 
anunciando).

Para fazer isso o camarada precisa 
tentar convencer que está ganhando 
muito bem fazendo isso, e é justa-
mente o que o povo faz. Não são raros 
os casos de postagens, muitas delas 
grotescamente editadas, mostrando 
valores imensos como ganhos no dia, 
na semana, no mês, no feriado ou em 
qualquer outro período, como forma 

MANOEL DE BARROS

Jair Bolsonaro era um deputado periférico que em 
circunstância excepcional sagrou-se presidente. A ima-
gem que se fi rma dele a cada desdobramento da políti-
ca é a do presidente que se torna periférico.

Como se viu no último sábado (1º), ele arrasta para 
as ruas um séquito assemelhado aos que acompanham 
os charlatães religiosos. São pessoas ressentidas com 
os limites que a Constituição de 1988 impõe à tirania, a 
expor pautas e retalhos de ideias exóticos, cuja inviabili-
dade num país complexo como o Brasil do século 21 vai 
fi cando evidente.

Compelidos a camufl ar os lemas escancaradamen-
te golpistas de outrora, os bolsonaristas de parada agora 
destampam um “Eu autorizo”. A psicanálise poderá ex-
plicar que essas fi guras liliputianas estão expressando a 
mensagem contrária: não podem nada; não autorizam 
nada fora das regras do jogo.

Em paralelo, a administração Bolsonaro vai se des-
pedaçando, o que atrai excêntricos e oportunistas para 
seus escombros. Desfaz-se em bravatas, comentários 
demófobos, fracassos e inoperância a ambiciosa agen-
da reformista do ministro Paulo Guedes (Economia).

Sentindo cheiro da presa encurralada, enquanto 
se reduz a expectativa de poder em torno do presiden-
te além de 2022, os partidos do centrão avançam sobre 
cargos e verbas com a voracidade dos visigodos no últi-
mo assalto a Roma.

Começa para efeito prático, nesta terça (4), a CPI 
da catástrofe sanitária, que o governo não logrou evitar 
nem conseguirá controlar.

A comissão de senadores não tratará de tema abs-
trato, diante das mais de 400 mil mortes, cifra ainda em 
forte expansão. Tampouco terá difi culdade para assen-
tar a irresponsabilidade da gestão federal, e do presiden-
te da República em particular, no combate à pandemia.

Bolsonaro mostrou-se incapaz de recomendar 
cautelas à população cuja vida corria risco e de compa-
decer-se com enlutados. Foi vetor de aglomerações e 
atitudes lesivas à saúde. Sua incompetência —direta e 
derivada de auxiliares ineptos que nomeou— privou o 
país de dezenas de milhões de doses tempestivas de va-
cina, de drogas e oxigênio para doentes que sufocavam.

A pandemia, com seus desafi os prementes e ubí-
quos, concorreu para escancarar todas as fraquezas po-
líticas e gerenciais constitutivas da aventura Bolsonaro. 
O potencial danoso do despreparo técnico, aliado à des-
conexão orgânica com partidos e agentes institucionais, 
tornou-se indisfarçável sob o crivo da emergência sani-
tária.

Não surpreende que Jair Bolsonaro vá retornan-
do às margens do sistema, agora trajando a faixa pre-
sidencial. Decisões importantes para o país contornam 
o Palácio do Planalto —anomalia que se tenta arrastar 
penosamente até 2022.

Editorial

Presidente periférico

CONTAS
EM DIA
Diante da situação, Mauro Mendes orien-

tou: “Meu Deus! Primeiro, não vamos pagar 
esse cara. Senão vira moda colocar revolver 
na cintura e vir aqui ameaçar. Segundo, vamos 
tratar esse cara com respeito. Não precisa cha-
mar a polícia. O cara está desesperado, e com 
razão, porque trabalhou e forneceu os produ-
tos. Mas não temos como pagar. Vamos tentar 
dialogar, explicar, pedir paciência e ver o que 
podemos fazer”, acrescentou. Em tempo: atual-
mente, segundo Mendes, a crise foi superada e 
o Estado está com as contas com os fornecedo-
res em dia.

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!

ARMA NA
CINTURA
O governador Mauro Mendes afi rmou que a 

situação em que encontrou o Estado, em 2019, 
era tão ruim que um empresário chegou a ir na 
sede da Secretaria de Educação cobrar paga-
mentos atrasados com um revólver na cintura. 
Segundo Mendes, o episódio aconteceu em mar-
ço de 2019. Ele afi rmou que a então secretária 
Marioneide Kliemaschewsk, e o adjunto Alan 
Porto, foram quem narraram a ele o caso. “Me 
disseram: ‘Governador, tem um empresário com 
o revolver na cintura, ameaçando matar a gente. 
Ele está há seis meses sem receber’”, disse.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

A pandemia, com seus desafi os prementes 
e ubíquos, concorreu para escancarar todas as 
fraquezas políticas e gerenciais constitutivas da 
aventura Bolsonaro“ “ Morreu na noite de segunda (3), em Cuiabá, Euridice Gomes da Silva, 78 

anos, mãe da primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, em decor-
rência da Covid-19. Ela estava internada em um hospital particular após ser 
reinfectada pelo vírus. O governo emitiu nota de pesar. Dona Euridice foi in-
fectada com a Covid-19 em julho/2020 e travou uma batalha com a doença, 
permanecendo internada em um hospital de São Paulo por 10 meses. No fi -
nal de abril, ela recebeu alta hospitalar e retornou para casa em Cuiabá, para 
continuar o tratamento. Porém, foi reinfectada após 10 dias e, infelizmente, 
não resistiu às complicações. Ela deixa a fi lha Virginia, o genro Mauro e os 
netos Ana Carolina, Luiz e Maria Luiza.
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Governo anula concessão do Ganha 
tempo após indícios de fraude
DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão anu-
lou, no início da semana, o 
contrato com a concessioná-
ria Rio Verde, que administra 
as unidades do Ganha Tem-
po, após determinação judi-
cial por indícios de fraude de 
cerca de R$ 13 milhões prati-
cadas pela concessionária.

Os desvios começaram 
a ser investigados com a 
operação Tempo é Dinheiro, 
deflagrada em setembro do 
ano passado pela Delegacia 
de Combate à Corrupção. Na 
época, a Justiça bloqueou R$ 
6 milhões, que até então era 
o valor estimado de prejuízo 
pelas fraudes. No entanto, 
em dezembro, a Justiça de-
terminou o bloqueio de mais 
R$ 6 milhões nas contas da 
empresa, pois identificou 
que o prejuízo do desvio teria 
sido o dobro.

Por meio de nota, a em-
presa Rio Verde informou 
que apresentou à justiça 
materiais de que as provas 
podem ter sido forjadas ou 
fabricadas. Segundo o docu-
mento publicado no Diário 
Oficial de segunda-feira (3), 
a anulação cumpre a deter-
minação judicial e considera 
que a Corte de Contas esta-
dual declarou a ilegalidade 
do ato administrativo que 

julgou habilitado o Consórcio 
Rio Verde na Concorrência 
Pública. Um prazo de 30 dias 
foi fixado para a administra-
ção efetivar a anulação.

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) determinou 
que o governo convoque a 
segunda colocada no proces-
so licitatório, para manter a 
continuidade dos serviços à 
população.

ATENDIMENTOS
‘FANTASMAS’
Segundo relatório da 

Controladoria Geral do Esta-
do e da Secretaria Estadual 
de Planejamento e Gestão, 
o desvio ocorria por meio da 
emissão de senhas por aten-
dimentos ‘fantasmas’, ou seja, 
que não foram prestados. A 
decisão é parte do julgamen-
to de representação da em-
presa ‘Shopping do Cidadão 
Serviços e Informática s/a’ 
que denunciou irregularida-
des na concorrência pública 
realizada em 2016 e vencida 
pela empresa Rio Verde.

Desde setembro, as uni-
dades do Ganha Tempo são 
administradas pelo estado, 
após a operação da Policia 
Civil revelar as fraudes no sis-
tema de emissão de senhas, 
e uso indevido de CPFs de 
pessoas que já haviam sido 
atendidas, multiplicando a 
quantidade atendimentos.

R$ 13 MILHÕES. Desvios começaram a ser investigados com a operação Tempo é Dinheiro, deflagrada 
em setembro

Foto: RepRodução

operação cumpriu mandados contra fraudes em unidades do Ganha tempo

Valor de R$ 3,5 mil será depositado nas contas pessoais

Projeto obrigava supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres a 
discriminar os preços em Braille

Medida contempla micro e pequenas empresas

Foto: divulgação

Foto: Ronaldo Mazz

Foto: divulgação

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Educação divulgou nes-
ta semana a nova relação de 
servidores contemplados no 
‘Programa de Aquisição de 
Notebooks e Custeio de Inter-
net’. No total, 1.429 beneficiá-
rios terão o valor de R$ 3,5 mil 
creditado em conta pessoal 
para aquisição do computa-
dor portátil. A lista contendo 
o nome dos contemplados 
nesta etapa segue abaixo, em 
anexo.

Após a compra do no-
tebook, os servidores têm 60 
dias para prestar conta, por 
meio de apresentação de có-
pia da nota fiscal na secreta-
ria escolar e assinatura de um 
termo de aquisição.

Os profissionais da edu-
cação que quiserem devolver 
o crédito deverão fazê-lo por 

DA REPORTAGEM

A Comissão de Indústria, 
Comércio e Turismo da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso aprovou, em reunião 
extraordinária, pareceres da 
relatoria da comissão em 11 
projetos de lei. Desse total, 
dez proposições seguem 
para o Plenário para a apro-
vação e um para a rejeição.

A matéria rejeitada 
pela comissão foi de autoria 
do deputado Wilson Santos 
(PSDB). O Projeto de Lei n° 
183/2020 obrigava supermer-
cados, hipermercados e es-
tabelecimentos congêneres 
a discriminar os preços em 
Braille no âmbito do estado.

Mas em outra matéria 
do deputado Wilson Santos, 
a comissão manteve o pare-
cer do relator Allan Kardec e 

meio de depósito ou trans-
ferência bancária: agência 
3834-2 e conta 5395-3 (Se-
duc-Fundeb). Não é permi-
tida a devolução do recurso 
por meio de Documento de 
Arrecadação (DAR).

O Governo do Estado 
instituiu programa que prevê 
que cada professor (efetivo e 
temporário) em sala de aula 
receberá R$ 6.020 da Seduc-
-MT. Desses, R$ 3,5 mil de-
vem ser usados para comprar 
um notebook e, os outros R$ 
2.520, para aquisição de inter-
net – os repasses serão feitos 
em 36 parcelas de R$ 70, sen-
do que a primeira delas será 
paga até 30 de maio.

Além dos professores, 
o benefício se estende aos 
coordenadores pedagógicos, 
assessores pedagógicos, di-
retores e coordenadores re-
gionais.

aprovou o Projeto de Lei n° 
932/2020, que dispõe sobre 
o conhecimento, através de 

NOVA LISTA

Mt: 1.429 professores receberão 
repasse para compra de notebook

NEGADO

comissão de indústria rejeita 
proposta de Braille em comércio

DA REPORTAGEM

Afetados diretamente 
pela imposição de medidas 
restritivas para frear o avan-
ço da pandemia da Covid-19, 
empresários de Mato Grosso 
se preparam para aderir ao 
Programa Extraordinário de 
Recuperação de Créditos Tri-
butários (Refis).

Publicada na edição ex-
tra do Diário Oficial do dia 28 
de abril, a medida contem-
pla também as micro e pe-
quenas empresas optantes 
pelo Simples Nacional e que 
possuem débitos referentes 
ao Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) vencidos até 31 de de-
zembro de 2020.

Para o deputado esta-
dual Xuxu Dal Molin (PSC), o 
parcelamento de débito, con-
ciliado com a redução de até 
95% do valor dos juros e mul-
tas, tende a reduzir os im-
pactos trazidos pelas medi-
das restritivas. No entanto, o 

aquecimento do setor ainda 
depende da implementação 
de políticas públicas voltadas 
à redução da carga tributária, 
incentivos fiscais e acesso a 
novas linhas de créditos.

“Desde o início da pan-
demia os empresários estão 
clamando por socorro! Como 
consequência, centenas de 
empresas encerram suas 
atividades o que resultou no 
fechamento de milhares de 
postos de trabalho. O mo-
mento requer sensibilidade 
e a atuação conjunta dos 
Podres, só assim conseguire-
mos ajuda o setor”, pondera.

INDICAÇÃO
Prevendo a recessão 

econômica, em fevereiro de 
2019, Dal Molin apresentou a 
Indicação 209/2019, que soli-
citava ao governador Mauro 
Mendes (DEM) e ao secretá-
rio de Estado de Fazenda, Ro-
gério Gallo, a dilação do prazo 
referente a adesão ao Refis 
em Mato Grosso.

REFIS 2021

Empresários já podem 
aderir com descontos 
de juros e multas

informativos nos salões de 
cabeleireiros, dos programas 
de doação de cabelos para 

pacientes em tratamento 
de câncer. Essa matéria será 
apreciada em Plenário.
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Embrapa e Rede ILPF lançam
glossário de termos sobre ILPF
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Foi lançado nesta terça-
-feira (4), durante o II Congres-
so Mundial sobre Sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta, o Glossário ILPF. 
A publicação digital reúne 
56 verbetes sobre o tema em 
português, inglês e espanhol 
e foi desenvolvido pela Co-
missão Permanente de Tra-
balho em Vocabulários Con-
trolados, Agroterminologias 
e Agrossemântica da Embra-
pa (Gtermos) e foi custeado 
pela Associação Rede ILPF.

A demanda para a ela-
boração do documento sur-
giu da equipe de comunica-
ção da Embrapa como forma 
de auxiliar jornalistas na co-
bertura do tema. 

Porém, o trabalho ga-
nhou uma proporção maior 
com o envolvimento de pro-
fissionais de linguística e 
com a utilização de meto-
dologia específica para esse 
tipo de publicação. Com isso, 
o resultado é um documento 
que subsidiará também pes-
quisadores, professores uni-
versitários e estudantes.

“A padronização dos 
termos e a tentativa de ho-
mogeneizar o vocabulário 
de uma área ajuda na repre-
sentatividade dessa área no 

mundo científico e na web 
em geral, além de aumentar 
a possibilidade de recupera-
ção da informação”, explica 
uma das editoras técnicas do 
Glossário, Milena Telles.

Para elaborar o glos-
sário foram utilizadas dife-
rentes fontes de informação, 
incluindo um corpus linguís-
tico formado por 306 publi-
cações disponibilizadas na 
Base de Dados da Pesquisa 
Agropecuária (BDPA) sobre 
ILPF entre 2018-2020. Uti-
lizando diferentes técnicas 
e ferramentas, chegou-se a 
um total de 723 termos que 
foram validados por um gru-
po de sete especialistas em 
ILPF. Após a validação, resta-
ram 97 termos pertencentes 
ao domínio da ILPF. 

Passou-se então para a 
etapa de definição baseada 
na literatura sobre o tema. 
Retiradas as sobreposições, 
chegou-se aos 56 termos que 
compõem a obra.

De acordo com Milena, 
é natural que alguns leitores 
sintam falta um ou outro ver-
bete que não tenha sido re-
lacionado pela metodologia 
utilizada. 

Porém, ela destaca que, 
como o glossário é originado 
na língua em uso, ele não é 
estático e precisará ser atua-
lizado de tempos em tempos.

Foto: AssessoriA

Publicação traz verbetes sobre sistema ILFP

56 VERBETES. Publicação digital foi lançada ontem durante congresso mundial sobre sistemas

VERSÃO
TRILÍNGUE
Esta primeira edição do 

glossário já está sendo lança-

da com todos os verbetes em 
português, inglês e espanhol. 
A tradução servirá como re-
ferência não só para os usuá-
rios brasileiros que publicam 

DA REPORTAGEM

Os preços de carnes 
devem se manter firmes du-
rante o primeiro semestre 
de 2021, avalia o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). Na nota de conjun-
tura sobre Mercados e Preços 
Agropecuários, o instituto 
cita a falta de animais, o alto 
custo de produção e as ex-
portações como fatores de 
influência.

Para a carne bovina, o 
Ipea afirma que o ano deve 
ser difícil para quem trabalha 
com engorda de animais. “O 
menor volume de abate já 
observado ao longo de 2020 
deve seguir no primeiro se-
mestre de 2021”, afirma no 
documento. No segundo se-
mestre, a oferta de animais 
oriundos do confinamento 
vai depender dos preços de 
insumos e peças de reposi-

DA REPORTAGEM

O preço de alguns ali-
mentos registrou queda nos 
valores. Segundo o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia e Agropecuária (Imea), 
a batata deve ter uma queda 
de 11%. 

O tomate também caiu 
11% e a banana, 5%.

A queda ainda é muita 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A 26 dias do fim do pra-
zo, quase metade dos con-
tribuintes ainda não acertou 
as contas com o Leão. Até o 
momento, 17,3 milhões de 
contribuintes enviaram a de-
claração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF), 52,8% 
do previsto para este ano. O 
balanço foi divulgado pela 
Receita Federal, com dados 
apurados até ontem (4). Nes-
te ano, o Fisco espera receber 
até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram envia-
das 31.980.146 declarações.

O prazo de entrega co-
meçou em 1º de março e vai 
até as 22h50min59s (Mato 
Grosso) de 31 de maio. A data 
limite foi adiada em um mês 
para suavizar as dificuldades 
no recolhimento de docu-
mentos impostas pela pan-
demia de Covid-19.

No último dia 13, a Câ-
mara dos Deputados apro-
vou projeto de lei que pro-
põe adiar novamente o prazo 
para 31 de julho, por causa do 
agravamento da pandemia. 
Como o texto foi aprovado no 

Senado, só depende de san-
ção presidencial para passar 
a valer.

O programa para com-
putador está disponível na 
página da Receita Federal 
na internet. Quem perder o 
prazo de envio da declara-
ção terá de pagar multa de 
R$ 165,74, ou 1% do imposto 
devido, prevalecendo o maior 
valor. 

A entrega é obrigatória 
para quem recebeu acima de 
R$ 28.559,70 em rendimen-
tos tributáveis em 2020. Isso 
equivale a um salário acima 
de R$ 1.903,98, incluído o dé-
cimo terceiro.

Também deve entregar 
a declaração quem tenha re-
cebido rendimentos isentos 
acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou 
realizado operações de qual-
quer tipo na Bolsa de Valo-
res, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 
de dezembro do ano passa-
do e quem optou pela isen-
ção de imposto de venda de 
um imóvel residencial para a 
compra de um outro imóvel 
em até 180 dias.

Ano deve ser difícil para quem trabalha com engorda de 
animais 

Receita Federal espera receber 32,6 mi de declarações

CARNES

Preços devem continuar firmes 
até o fim do semestre, diz Ipea

IMPOSTO DE RENDA

Quase metade dos
contribuintes ainda
não enviou declaração

BOA INDICAÇÃO

Preço da batata, tomate e
banana deve cair, prevê Imea

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

tímida, mas já traz um alívio 
para o bolso do consumidor, 
principalmente, porque a in-
flação, ou seja, os valores de 
alguns produtos da cesta bá-
sica estão altos como o arroz, 
feijão, o óleo e carne. 

Esses produtos não têm 
previsão de queda.

Em 2020, um pacote de 
feijão era vendido a R$ 3 e 
agora está custando R$ 7. 

em outras línguas, quanto 
para estrangeiros que pes-
quisam sobre o tema.

“Como a ILPF é uma 
tecnologia surgida no Brasil, 

ção, que começaram o ano 
em patamares altos.

Pelo lado da demanda, 
segundo o instituto, frigorí-
ficos relatam dificuldade de 
repassar ao consumidor os 
aumentos no preço da arro-
ba do boi gordo, o que pode 
pressionar a arroba.

Já a carne de frango 
deve ter, no segundo trimes-
tre, manutenção dos pata-
mares de preço vistos no 
primeiro por causa dos altos 
custos com ração, em espe-
cial milho e farelo de soja. Ou-
tro motivo é a competitivida-
de do frango ante as carnes 
bovina e suína. “O menor po-
der de compra da população 
tende a favorecer o consumo 
de proteínas mais baratas, 
como é o caso da carne de 
frango”, diz o Ipea.

Quanto à carne suína, 
a expectativa é de aumen-
to de preço no animal vivo, 

também por causa do custo 
de produção. As fortes expor-
tações para a China – o país 
asiático tem dificuldades de 

recompor seu rebanho após 
a peste suína africana – tam-
bém seguram os preços in-
ternos.

Nos últimos 10 meses, 
o preço do milho amarelo de 
R$ 55 foi para 85 – saca com 
50 kg. 

O aumento foi de 54%. A 
mandioca também subiu de 
R$ 50 foi para 120 – saca com 
55 kg, o que corresponde a 
um aumento de 140%. Já a 
berinjela aumentou 100%. 

Foi de R$ 15 para R$ 30 
caixa com 12 kg. 

A beterraba de R$ 45 foi 
para 70 – caixa com 20kg: au-
mento de 55%.

Os preços de preços de 
verduras e legumes sempre 
sofreram influência de ques-
tões climáticas: se choveu 
muito ou pouco no campo, 
a época do ano de produção, 
mas agora tem um outro fa-
tor que está entrando nessa 
conta: a pandemia.

é importante nós mesmos 
demarcarmos quais são as 
traduções desses termos”, 
destaca a editora-técnica da 
publicação.
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2020

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio 
de sua Secretário Executivo, torna pública a ratificação do procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa 
M. L. DE GOIS FERREIRA - ME, com CNPJ Nº 30.371.526/0001-49, no valor 
global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), tendo como fundamen-
to o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da 
Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE 
ULTRASSONOGRAFIA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do 
Edital Complementar nº 002/2021 do Edital 013/2020 da Chamada Pública 
n° 002/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
LOTE 01, ITEM SOB O CODIGOS 3630.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de maio de 2021.
ACIOMAR MARQUES CARVALHO

Presidente - CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo - CISVP

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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BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
05.644.974/0001-21, torna público que requereu junto à SAMA/
SORRISO-MT a renovação da licença de operação (LO) da em-
presa, resultando na emissão da LO nº 009/2020 com validade 
até 21/01/2023 para atividades de “20.13-4-02 - Fabricação 
de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais (mistura)” e 
“01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita (Beneficiamento de 
grãos)”, para a empresa localizada a Rodovia BR-163, s/nº, Km 
758, expansão urbana, Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/ 
RIMA.

DAVINO GALLO, CPF 334.343.289-04, torna público que re-
quereu junto à SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada 
(LAS) para atividade de obras de irrigação, realizada pelo sis-
tema de aspersão móvel tipo pivô central na Fazenda Gallo II e 
III, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

OTÁVIO ROMIAS GALLO, CPF 872.469.531-91, torna público 
que requereu junto à SEMA/MT a Licença Ambiental Simplifica-
da (LAS) para atividade de obras de irrigação, realizada pelo 
sistema de aspersão móvel tipo pivô central na Fazenda Gallo 
II e III, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.

JANETE MÍSSIO E OUTRO, CPF 362.091.981-04, torna públi-
co que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT a Renovação da 
Licença de Operação (RLO) para atividade de irrigação, realiza-
da pelos sistemas de aspersão móvel tipo pivô central na Faz. 
São Felipe, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

DANICLER BAVARESCO, CPF 008.740.741-85, torna público 
que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT a Renovação da Li-
cença de Operação (RLO) para atividade de armazéns gerais 
(emissão de warrant) na Fazenda Nossa Senhora do Carmo 
III e IV, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/
RIMA.

PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 
24.718.942/0001-78, torna público que requereu junto à SAMA/
SORRISO-MT a Renovação da Licença de Operação (RLO) 
para atividade de comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos do solo na Av. Tancredo 
Neves, nº 45, Bairro Centro-Sul, Sorriso/MT. NÃO FOI deter-
minado EIA/RIMA.

A FUNDACAO FERNANDO EDUARDO LEE, CNPJ 
01.702.169/0001-56 torna público que requereu junto à Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT a análise e pos-
terior liberação do PROJETO DE MANEJO FLORESTAL SUS-
TENTAVEL – PMFS para FAZENDA RIO NEGRO localizada no 
município de Feliz Natal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 

DAROIT ARMAZÉNS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 
15.364.078/0001-62, torna público que requereu à SAMA - Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/
MT, a renovação da Licença de Operação (LO) da Unidade de 
Secagem e Armazenamento de grãos localizada no Município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA

F. ARRUDA DOS SANTOS LEAL, CNPJ: 41.374.470/0001-
00, 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 comércio varejista de produ-
tos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, localizado na 
Avenida André Antônio Maggi, número 470, bairro Jardim Impe-
rial, município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

ANDRÉ LUIZ MARTELLI, CPF: 046.892.731-03, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambien-
te - SEMA/MT, a renovação de Outorga de Uso dos Recursos 
Hídricos para irrigação por pivô central, com captação em Cór-
rego sem denominação, afluente do Rio do Sangue, Fazenda 
Reunidas Primaveras, zona rural do município de Nova Maringá 
- MT. Coordenada do ponto de captação: Lat: 12º53’14,49”S e 
Long: 57º11’08,27”W; Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

WILLIAN PAULO MARTELLI, CPF: 023.671.311-63, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Am-
biente - SEMA/MT, a renovação de Outorga de Uso dos Re-
cursos Hídricos para irrigação por pivô central, com captação 
em Córrego sem denominação, afluente do Rio do Sangue, 
Fazenda Reunidas Primaveras, zona rural do município de 
Nova Maringá - MT. Coordenada do ponto de captação 01: Lat: 
12º53’12,59”S e Long: 57º11’08,17”W; E 02: Lat: 12º54’33,18”S 
e Long: 57º14’03,38”W.  Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

COMERCIAL DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS LTDA, 
CNPJ 39.372.846/0001-98, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para a ativida-
de de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras, situado na Avenida 
da Integração, n°7146, Bairro Loteamento Jardim Goiabeiras, 
CEP: 78.551-481, no município de Sinop – MT.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICADO: CARLOS RAMOS MIRANDA – CPF: 014.593.001-73
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 21/10/2011 e adi-
tivo na data de 23/03/2020, na qualidade de compromissário comprador do 
LOTE 07 da QUADRA 05 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 20/07/2020, 
20/08/2020, 20/09/2020, 20/10/2020 e 20/11/2020.Assim sendo, fica Vossa 
Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que 
se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebi-
mento desta notificação, 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), eventu-
almente, 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 corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e 
evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acar-
retando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE 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 altera-
ções dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código 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, desconsiderando 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 CONFRSSA – MT 
AVISO DE LICITACÃO DESERTA RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABER-

TURA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021.

Processo Licitatório Nº 021/2021. A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que O Processo Licitatório Nº 
021/2021, Pregão Presencial Srp Nº 009/2021 Que Foi Aberto No Dia 04 De 
Maio De 2021, Às 09h00min (Horário Local), Foi Declarado Deserto E Terá 
Reabertura Em 21/05/2021 Às 09h00min. O Edital Retificado  E Seus Ane-
xos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Contratos 
No Endereço Situada Na Rua 13 De Maio, Nº 215, Centro, Na Cidade De 
Confresa-Mt E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência, 
De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818  Ramal  31.  Objeto: 
Pregão Presencial De Registro De Preços Para A Aquisição Gêneros Alimen-
tícios Sendo Frutas E Verduras Atendendo As Demandas Das Secretarias Do 
Poder Executivo Municipal, Junto Ao Município De Confresa-Mt. Confresa-Mt, 
04 De Maio De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira - Portaria nº 126/2021

AVISO DE LICITACÃO FRACASSADA RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2021.

Processo Licitatório Nº 057/2021. A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que O Processo Licitatório Nº 
057/2021, Pregão Presencial Srp Nº 024/2021 Que Foi Aberto No Dia 03 De 
Maio De 2021, Às 14h00min (Horário Local), Foi Declarado Fracassado E 
Terá Reabertura Em 31/05/2021 Às 09h00min. O Edital Retificado  E Seus 
Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Con-
tratos No Endereço Situada Na Rua 13 De Maio, Nº 215, Centro, Na Cidade 
De Confresa-Mt E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da Transparência, 
De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818  Ramal  31.   Objeto: 
Pregão Presencial De Registro De Preços Para A Prestação De Serviços De 
Instalação De Forro De Pvc, Com Material E Mão De Obra Inclusos, Atenden-
do As Necessidades Das Secretarias Do Poder Executivo Municipal, Junto Ao 
Município De Confresa - Mt. Confresa-Mt, 03 De Maio De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira - Portaria nº 126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL COMPLEMENTAR 001/2021

 DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021

Aviso de edital complementar de Credenciamento de Pessoa Jurídica Habilita-
da Para Serviços Médicos Complementares - OBJETO: CREDENCIAMENTO 
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PLANTONISTAS, CONSULTAS ES-
PECIALIZADAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR VALOR UNITÁRIO 
CONFORME TABELA DE PREÇOS (ANEXO I) E TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO II). Por interesse da administração pública ficam alterados: - PERÍ-
ODO, LOCAL E DATA DE ABERTURA: Recebimento de envelopes contendo 
a documentação de 05/05/2021 à 05/06/2021, no horário das 12:00 às 18:00 
horas, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/
MT, situada na Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, nesta cidade. Sessão 
Pública para abertura dos envelopes será às 13h:30m (treze horas e trinta 
minutos) do dia 07 de junho de 2021. - AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interes-
sados poderão obter o presente Edital Complementar 001/2021 de Chamada 
Pública 002/2021, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de 
segunda à sexta-feira, no horário das 12h às 18h, pelo telefone (66) 3575-
5100, e-mail: licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com ou pelo site: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br.

Peixoto de Azevedo-MT, 04 de maio de 2021.
Cheila Migliavaca
Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2021 

 
 O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Vera – MT, 

nomeada pela Portaria nº 014/2021, em cumprimento a ratificação procedida 
pelo Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de 
Dispensa de Licitação nº 010/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO PUBLICO PARA 
CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE E AGENTES 
DE COMBATE À ENDEMIAS E PROCESSO  SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, INCLUINDO A 
PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS 
OBJETIVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS E 
PROCESSAMENTO DE RESULTADOS. 

Favorecido: S. O. S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA, 
CNPJ nº 03.190.857/0001-00; 
Valor global: 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); 
Período/Prazo: 120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura do 
contrato; 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores com 
valores atualizados pelo Decreto Federal 9.412/2018; 
Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação e ratificada pelo Prefeito Municipal, Sr. MOACIR LUIZ 
GIACOMELLI. 

Vera - MT, 03 de maio de 2021 

PABLO JUNIOR GONÇALES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria n° 014/2021 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 

010/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO PUBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES 
COMUNITÁRIO DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS E 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MONITOR 
DE CRECHE, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO, 
CONFECÇÃO DE EDITAIS E PROVAS OBJETIVAS, CORREÇÃO, 
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS E PROCESSAMENTO DE 
RESULTADOS. 

Favorecido: S. O. S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA, 
CNPJ nº 03.190.857/0001-00; 
Valor global: 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); 
Período/Prazo: 120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura do 
contrato; 
Fundamento Legal: Artigo 24 II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores com 
valores atualizados pelo Decreto Federal 9.412/2018; 
Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação e ratificada pelo Prefeito Municipal, Sr. MOACIR LUIZ 
GIACOMELLI. 

               RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, 
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o 
Parecer Jurídico e demais documentos anexos ao processo. 

 
Vera - MT, 03 de maio de 2021 

 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 030/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados o PROSSEGUIMENTO do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 030/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de mão de obra, para operação de usina de asfalto CBUQ e 
equipamentos específicos para pavimentação no município, atendendo 
as demandas da Secretaria de Infraestrutura. Para cumprir com diligência 
para verificação da exequibilidade dos preços propostos, solicitamos que 
a empresa PDG REALITY CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI 
apresente suas planilhas de custos para comprovar a exequibilidade dos 
valores apresentados para o Lote 01, 02, 03, 04 e 06. Solicitamos também 
que a empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS ADF LTDA apresente sua 
planilha de custos para comprovar a exequibilidade dos valores 
apresentados para o Lote 05. A documentação solicitada deverá ser 
anexada no Portal BLL, no campo “Documentação Complementar” até a 
data de 06 de maio de 2021, às 09h00min (horário de Brasilia-DF) onde 
será dado continuidade a sessão eletrônica. A não manifestação 
apresentação da documentação so l ic i tada acarre tará  na 
desclassificação da empresa.
Campo Novo do Parecis, 04 de maio de 2021.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa SILVEIRA SANTOS & SANTOS LTDA, contra a 
decisão do Pregoeiro de habilitou a empresa ADF PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA para os Lotes 01, 02, 03, 04 e 06 do Pregão Eletrônico 
nº 030/2021, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de 
mão de obra, para operação de usina de asfalto CBUQ e equipamentos 
específicos para pavimentação no município, atendendo as demandas da 
Secretaria de Infraestrutura, foi DADO PROVIMENTO.
Campo Novo do Parecis, 05 de maio de 2021.

Rafael Machado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Rafael Machado
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021

Campo Novo do Parecis, 05 de maio de 2021.

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa ADF PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, 
contra a decisão do Pregoeiro de habilitou a empresa PDG REALITY 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA para o Lote 05 do Pregão 
Eletrônico nº 030/2021, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de mão de obra, para operação de usina de asfalto CBUQ e 
equipamentos específicos para pavimentação no município, atendendo 
as demandas da Secretaria de Infraestrutura, foi DADO PROVIMENTO.

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2021
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 20 DE MAIO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2021, objetivando o 
R E G I S T R O  D E  P R E Ç O S  PA R A F U T U R A E  E V E N T U A L 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 
ELENCADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA 
ATENDER PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE CUIDADOS 
INTENSIVOS JUNTO A DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO), NO ENFRENTAMENTO AO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO A UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPA 24H. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR GLOBAL. O Edital poderá ser obtido 
junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson L. da Silva
Pregoeiro (S) Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do Termo de Referência e do edital de 
PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2021, tendo como objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO 
PASSEIO E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do 
e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, a PRORROGAÇÃO do 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO E 
UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  Real ização:  Por  meio do s i te 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 05/05/2021 até às 08:00 horas do dia 19/05/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 20/05/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT



DA REPORTAGEM

Marcar um dos gols na 
vitória do Cuiabá sobre o Ação 
por 2 a 0, no primeiro jogo 
da semifinal do Campeona-
to Mato-grossense, deixou o 
Rafael Gava satisfeito, mas ao 
mesmo tempo ligou um aler-
ta. O meio-campo do Dou-
rado lembrou da eliminação 
para o Luverdense ano passa-
do e não entra no clima do “já 
ganhou”.

“Conquistamos uma 
vantagem boa, mas não po-
demos nos acomodar. Ano 
passado aconteceu seme-
lhante contra o Luverdense, 
então temos que tirar provei-
to disso. Fizemos por merecer, 
lutamos, batalhamos, foi um 
jogo difícil. A equipe deles de-
monstrou qualidade, teve mo-
mentos bons também, mas 
suportamos as dificuldades”, 
disse Gava.

CUIABÁ

Volante Rafael Gava
alerta: “Nós não
podemos acomodar”

O Cuiabá foi eliminado 
ano passado nas quartas de 
final do estadual para o Luver-
dense. Venceu o jogo de ida 
em Lucas do Rio Verde por 2 
a 0, mas na volta levou o mes-
mo placar e perdeu a disputa 
de pênaltis.

Titular absoluto e um 
dos destaques do Cuiabá no 
acesso para a Série A do Bra-
sileiro, Rafael Gava ficou no 
banco de reservas em algu-
mas partidas do estadual e 
minimizou a situação. “Aqui 
não tem titular e nem reserva. 
Cada um tem seu momen-
to, tento aproveitar o meu da 
melhor forma. O treinador vai 
testando várias opções da for-
ma que ele e a comissão dele 
ache que vai render. E quan-
do tivermos a oportunidade 
temos que aproveitar da me-
lhor forma para que o coleti-
vo sempre vença”, explicou o 
meio-campo.

Rafael Gava marcou o segundo gol da vitória sobre o Ação 

Foto: AssCom DourADo

Foto: DivulgAção

Jogador fez um procedimento estético no rosto

Daniel Alves em treino do São Paulo

PALMEIRAS

Lucas Lima realiza harmonização facial

SÃO PAULO

Daniel Alves retorna, e Crespo
tem todo o elenco à disposição
DA REPORTAGEM

Após não ter sido rela-
cionado para o clássico con-
tra o Corinthians, no último 
domingo, Daniel Alves retor-
nou aos treinos do São Paulo 
e será titular na partida con-
tra o Racing, na Argentina, 
nesta quarta (5), às 18h, pela 
terceira rodada do Grupo E 
da Libertadores.

A ideia do técnico Her-
nán Crespo é ter o time com-
pleto para enfrentar a equipe 
argentina. Por isso, além de 
Daniel Alves, outros titulares 
foram poupados do Majesto-
so. Jogadores como Reinaldo, 
Benítez, Pablo e Luciano ini-
ciaram o confronto no banco 
de reservas.

O zagueiro Léo, que fi-
cou fora da segunda rodada 
da Libertadores após cum-
prir suspensão, volta a ficar à 
disposição e brigará por uma 
vaga entre os titulares. No úl-
timo domingo ele atuou ao 
lado de Miranda e Arboleda.

DA REPORTAGEM

O meio-campista Lu-
cas Lima, do Palmeiras, rea-
lizou uma harmonização fa-
cial e aplicou botox no rosto. 
O atleta de 30 anos divulgou 
o resultado em suas redes 
sociais. O jogador alviverde 
realizou o procedimento na 
clínica JK Estética Avançada, 
em São Paulo. Em comuni-
cado para a revista “Quem”, 
a empresa afirmou que o 
camisa 20 não se sentia con-
fortável com o seu rosto e 
por isso utilizava barba.

“O Lucas usava aque-
la barba porque não queria 
mostrar o rosto dele. Ele se 
incomodava pelo fato de o 
formato ser fino. Com a har-
monização, ele deu uma en-
corpada no rosto. E isso que 
é legal, essa transformação 
de ele poder tirar a barba e 
mostrar o rosto, por ter ago-
ra um rosto mais encorpado. 
Esse rosto encorpado só a 
harmonização teve o poder 
de fazer. Ficou bonito mes-
mo”, afirmou a clínica.

Logo após postar o re-
sultado, Lucas Lima se tor-
nou um dos assuntos mais 

Com isso, um possível 
São Paulo (descansado) para 
encarar o Racing tem: Tiago 
Volpi; Arboleda, Miranda e 
Bruno Alves (Léo); Daniel Al-
ves, Luan, Liziero, Benítez e 
Reinaldo; Luciano e Pablo.

comentados no Brasil. O 
nome do jogador figurou 
entre os 30 temas mais fa-
lados no Twitter nesta tarde.

Foto: DivulgAção

O meia não atua desde 
o dia 14 de março, na vitória 
de 2 a 0 do Palmeiras sobre 
a Ferroviária. 

O jogador está em 
processo de transição física 
após sofrer uma lesão na 
coxa.

Eder e Gabriel Sara es-
tão em fase final da recu-
peração de lesões e podem 
ficar disponíveis para viajar 
à Argentina. Os jogadores já 
fizeram trabalho com bola no 
CT da Barra Funda na última 

semana. 
O São Paulo é o líder 

do Grupo E da Libertadores, 
com seis pontos conquista-
dos em dois jogos. 

O Racing é o vice-líder, 
com quatro pontos ganhos.
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Rodinei volta e Taison pode
fazer estreia como titular
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

O Inter se reapresentou 
para retomar os trabalhos 
após a derrota por 1 a 0 para o 
Juventude, na Montanha dos 
Vinhedos, pelo jogo de ida da 
semifinal do Gauchão. Miguel 
Ángel Ramírez deu continu-
ação nesta terça (4) à prepa-
ração da equipe para o duelo 
contra o Olimpia, hoje (5), às 
20h, no Beira-Rio, pela 3ª ro-
dada do Grupo B da Liberta-
dores.

E o faz com um retorno. 
Ausente da partida na serra 
gaúcha, Rodinei está recupe-
rado de entorse no tornoze-
lo esquerdo e participou do 
treino pela manhã no CT do 
Parque Gigante. A tendência 
é de que ele volte ao time ti-
tular.

O mesmo não se pode 
dizer de Patrick. O meia dei-
xou o campo no último do-
mingo com um desconforto 
muscular na coxa esquerda. 
Ele segue sob avaliação e é 
dúvida na partida. Ramírez 
já não conta com Carlos Pa-
lacios, suspenso após ter sido 
expulso na goleada sobre o 
Deportivo Táchira.

TAISON
TITULAR?
Entre ausência e inde-

finição, crescem as chances 
de Taison ser titular em sua 
reestreia pelo clube. De vol-
ta após 11 anos, o atacante já 
havia sido relacionado diante 
dos venezuelanos, mas não 
entrou em campo. Ele é alter-
nativa para a vaga do chileno, 
mas também pode aparecer 
como meia central, com Mau-
ricio deslocado ao sistema 
ofensivo. Caio Vidal é opção 
para a vaga de Patrick.

O provável Inter tem: 
Marcelo Lomba; Rodinei, Zé 
Gabriel, Víctor Cuesta e Moi-
sés; Rodrigo Dourado, Edeníl-
son e Mauricio; Taison, Thiago 
Galhardo e Patrick (Caio Vi-
dal). Todas as equipes da cha-
ve somam três pontos, mas 
o Inter é líder pelo saldo de 
gols.

SAÍDA DE
GUERRERO
A notícia do pedido de 

rescisão contratual de Pao-
lo Guerrero pegou o Inter de 
surpresa na calada da noite 
do último sábado. Mais do 
que a intenção de encerrar o 
vínculo com o clube, a atitude 

INTER. Patrick segue sob avaliação após deixar campo com desconforto muscular

Rodinei, em ação no treino do Inter desta terça-feira

tomada pelo empresário do 
atleta, Vinicius Prates, expres-
sou o incômodo do centroa-
vante com a indefinição de 
seu futuro.

Foi do agente que partiu 
a informação sobre o pedido 
de rescisão. E foi ele também 
que emitiu nota oficial, já no 
dia seguinte, para oficializar a 
insatisfação do peruano com 
“declarações públicas” de diri-
gentes sobre a “situação con-
tratual do atleta”. A nota fala 
até em “falta de respeito”.

Passados 3 dias, Paolo 
Guerrero não se manifestou 
– nem pretende – sobre o as-
sunto. O atacante foi ao CT do 
Parque Gigante no domin-
go e na segunda-feira para 
seguir o tratamento de uma 
tendinite no joelho direito.

Todos no ambiente do 
clube garantem que ele não 
dá amostra alguma de des-
contentamento no dia a dia 
de trabalhos. Pelo contrário. 
Tanto que a notícia do pedi-
do de rescisão pegou não só 
a diretoria, como até jogado-
res de surpresa. Entre os di-
rigentes, a maneira com que 
a situação foi conduzida pelo 
empresário, via imprensa, 
causou desconforto e irrita-

Foto: riCArDo DuArte

ção. Especialmente às véspe-
ras de uma decisão pelo Gau-
chão, com derrota por 1 a 0 
para o Juventude no jogo de 
ida da semifinal.

Guerrero está incomo-
dado com a indefinição de 
seu futuro, a oito meses do 
fim de seu vínculo com o In-
ter. Aos 37 anos, o jogador 
gostaria de ter certeza das 
intenções e planos do clube 
para a sua carreira. O centro-

avante está disposto a abrir 
mão do restante dos valores 
que tem a receber do Inter – 
cerca de R$ 5 milhões – para 
rescindir seu contrato. Da 
mesma forma, não descarta 
e aceitaria uma proposta de 
renovação, a depender dos 
termos.

Mas pelo que foi apura-
do, esta opção é pouco prová-
vel. Do outro lado, o Inter bate 
o pé e não abre mão de rece-

ber o valor previsto na multa 
rescisória, em caso de ruptu-
ra. A cifra está na casa dos 2,5 
milhões de dólares (R$ 13,5 
milhões).

No Inter desde 2018, 
Guerrero soma 61 jogos com 
31 gols marcados. São seis 
aparições, com um gol, em 
2021. 

O atacante tem contra-
to com o clube até o final do 
ano.
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DA REPORTAGEM

A Secretaria de Obras 
de Nova Monte Verde está 
cumprindo o cronograma de 
manutenção e patrolamento 
das estradas, garantindo o 
melhor trafego dos veículos 
que circulam no município.

Nesta semana, os tra-
balhos são na MT-417, via 
que recebe patrolamento, 
manutenção em bueiros e 

Estradas são patroladas em Nova Monte Verde

Foto: Divulgação

reabertura de caixas secas, 
promovendo condições de 
trafegabilidade aos agriculto-
res e moradores das comuni-
dades e zonas rurais.

Segundo a pasta, estes 
trabalhos de recuperação e 
manutenção são traçados de 
forma que visam proporcio-
nar de forma contínua o pa-
trolamento destas estradas, 
mantendo fácil acesso aos 
produtores rurais.

Contas sobem R$ 4,17 a
cada 100 kWh consumidos
DA REPORTAGEM

A mudança de bandeira 
tarifária e o reajuste da tari-
fa de energia pesaram nas 
contas dos mato-grossenses. 
Neste mês, em torno de 1,5 
milhão de consumidores no 
estado irão pagar R$ 4,169 a 
mais para cada 100 quilowat-
ts-hora (kWh) consumidos, 
com o acionamento da ban-
deira vermelha patamar 1. À 
cobrança adicional é acres-
cido o reajuste tarifário anual 
(RTA) médio de 8,9%, vigente 
desde o último dia 22, ime-
diatamente após ser homolo-
gado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

De janeiro a abril, vigo-
rou a bandeira amarela, que 
encarece a fatura em R$ 1,34 
para cada 100 kWh consumi-
dos. De fevereiro a novembro 
de 2020, a Aneel manteve 
hasteada a bandeira verde, 
sem acréscimo na conta de 
luz. Em dezembro, alterou 
para o nível mais alto, com 
cobrança adicional de R$ 
6,24 para cada 100 kWh con-
sumidos.

A Aneel justifica que em 
maio inicia o período seco, 
com os principais reservató-
rios apresentando estoques 
reduzidos para essa época 
do ano. Acrescenta que o ba-
lanço hidrológico do período 
úmido 2020-2021 resultou no 
pior aporte hidráulico da his-
tória do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), medido desde 
1931.

Na reunião realizada em 
22 de abril para votação do 
RTA da Energisa Mato Gros-
so (EMT), a diretoria da Aneel 

observou que o acionamento 
de usinas térmicas alcança 
nível recorde atualmente. Si-
tuação que pressiona os cus-
tos relacionados ao risco hi-
drológico (GSF) e o preço da 
energia no mercado de curto 
de prazo (PLD). 

A conciliação desses 

Foto: José RobeRto gonçalves

Maio inicia o período seco, com baixa nos principais reservatórios 

PESO NO BOLSO. De fevereiro a novembro de 2020, a Aneel manteve hasteada a bandeira verde

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Sinop realizou nesta terça 
(4) um novo drive-thru para 
atender o público formado 
por idosos de 62 anos para a 
vacinação contra a Covid-19. 
A ação foi realizada no esta-
cionamento do Centro de 
Eventos Dante de Oliveira.

A vacinação também 
ocorre em pontos fixos, como 
as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) Alto da Glória, Cam-
ping Clube, Nações, Primave-
ras e Sabrina, além do Centro 
Integrado de Atendimento 
(CIA) Jacarandás, das 13h às 
17h.

A mesma estrutura será 
adotada nesta quarta (5), 
mas desta vez, para atender a 
população com 61 anos. 

O drive-thru no Centro 
de Eventos funcionará das 
14h às 19h. Já os seis pontos 
fixos atenderão das 13h às 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
emitiu parecer de admissibi-
lidade à proposta do Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) apresentado pela Rota 
do Oeste, concessionária que 
administra o trecho mato-
-grossense da BR-163, com 
plano para retomada das 
obras atrasadas na rodovia 
entre Sinop e Itiquira.

Vacinação foi realizada no Centro de Eventos Dante de Oliveira

SINOP

Vacinação atende pessoas com
62 anos em novo drive-thru

N.M.VERDE

Obras faz manutenção 
na MT-417

BR-163

ANTT aprova plano da Rota 
do Oeste para retomar obras

Foto: assessoRia

17h.
A vacinação continuará 

disponível para população 
com 61 anos ou mais, a partir 
de quinta (6), nas UBSs Alto 
da Glória, Camping Clube, 
Nações, Palmeiras, Primave-

A concessionária terá 
mais dias para realizar os 
ajustes solicitados. Em segui-
da, o Governo Federal deve 
elaborar um estudo de im-
pacto regulatório (documen-
to que determina qual a me-
lhor solução para o cidadão) 
e na sequência audiências 
públicas serão realizadas, em 
datas ainda não definidas. 
Depois desses trâmites, é ce-
lebrada a assinatura do TAC.

Ainda restam cerca de 
336 km para serem duplica-

ras e Sabrina, nos horários 
regulares de expediente e, no 
Centro Integrado de Atendi-
mento (CIA) Jacarandás, das 
13h às 17h.

É obrigatória apresen-
tação de algum documento 

dos, e a meta apresentada 
no plano à ANTT é duplicar 
aproximadamente 84 km 
por ano, incluindo a cons-
trução de viadutos, trevos 
e acessos pertencentes ao 
trecho ampliado. O geren-
te de relações institucionais 
da Rota, Roberto Madureira, 
confirmou que a estimativa 
é que sejam investidos mais 
de R$ 3,2 bilhões.

“A ANTT tinha 30 dias 
para responder sobre a ad-
missibilidade ou não desse 

oficial com foto, cartão de 
vacinação e cartão SUS com 
endereço atualizado. 

Para esta etapa, foram 
disponibilizadas cerca de 2,6 
mil doses do imunizante As-
traZeneca/Oxford.

plano e foi isso que aconte-
ceu, ou seja, o plano está res-
peitando as premissas que o 
Governo impôs. 

As principais são a ma-
nutenção do patamar tari-
fário, ou seja, a solução para 
reparar o desequilíbrio eco-
nômico não foi, nem será au-
mento do pedágio, segunda 
premissa é não ter perdão 
das multas recebidas pela 
não execução de obras”, ex-
plicou Madureira ao site Só 
Notícias.

indicadores levou ao aciona-
mento do patamar 1 da Ban-
deira Vermelha. 

O PLD e o GSF são as 
duas variáveis que determi-
nam a cor da bandeira a ser 
acionada, esclarece a Aneel.

“O que importa no sis-
tema elétrico é manter a ga-

rantia e segurança no supri-
mento. Teremos, sim, contas 
mais altas (este ano)”, diz o 
especialista em energia e 
pesquisador do Núcleo In-
terdisciplinar de Estudos em 
Planejamento Energético 
(Niepe) da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT), 

Ivo Dorileo.
“Existem vários custos 

represados e que serão incor-
porados nas tarifas nos próxi-
mos anos, o que é bastante 
preocupante. 

Sem falar que as tarifas 
podem ser ainda mais pres-
sionadas por fatores como 

um maior despacho térmico 
de maio a novembro deste 
ano em função das chuvas 
aquém de necessário no pe-
ríodo chuvoso”, acrescenta o 
representante do Conselho 
de Consumidores de Energia 
Elétrica de Mato Grosso (Con-
cel), Teomar Magri.
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Novas viaturas são destinadas
ao Corpo de Bombeiros Militar
DA REPORTAGEM

O Governo do Esta-
do entregou, por meio 
da Secretaria de Segu-
rança Pública (Sesp-
-MT), em solenidade re-
alizada nesta semana, 
quatro novas viaturas 
que reforçarão a frota 
do serviço operacional 
do 1° Batalhão do Cor-
po de Bombeiros Militar 
(1°BBM), em Cuiabá. O 
lote inclui uma viatu-
ra Auto Rápida modelo 
Renault Duster e três 
Unidades de Resgate 
modelo Master. As via-
turas poderão ser utili-
zadas em ocorrências 
de salvamento e ser-
viços pré-hospitalares, 
dando melhores con-
dições de trabalho aos 
servidores além de me-
lhorar o atendimento à 
sociedade durante os 
chamados de urgências 
e emergências. A ceri-
mônia de entrega foi re-
alizada apenas para au-

toridades, respeitando 
protocolos de biossegu-
rança contra a Covid-19. 
O comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, 
coronel Alessandro Bor-
ges, destacou que as 
novas viaturas vão pro-
porcionar um melhor 
atendimento às vítimas 
socorridas pelos milita-
res do CBM-MT, além 
de gerar mais economia 
com manutenção.

“Os maiores benefi-
ciados dessa atualização 
da frota é a população 
Mato-grossense que re-
ceberá um atendimen-

Entrega foi feita ao 1º BBM, em Cuiabá

Veículos reforçarão frota do serviço operacional 

REFORÇO OPERACIONAL . Foram entregues três Unidades de Resgate modelo Master e uma Auto Rápida modelo Duster
Foto: CBMMt

Foto: CBMMt to com mais qualidade. 
Além disso, essas novas 
viaturas demandam 
menos manutenção 
e consequentemente 
menos custos ao Esta-
do. As viaturas poderão 
ser utilizadas imediata-
mente em ocorrências 
e salvamento de aten-
dimentos pré-hospita-
lares”.

Além disso, o co-
mandante-geral adjun-
to, Coronel BM Ricardo 
Antônio Bezerra Cos-
ta, afirmou “que o Go-
verno está investindo 
e trabalhando garan-

tir uma boa estrutura 
para os atendimentos 
de resgate a sociedade 
mato-grossense”. A so-
lenidade contou com a 
presença do secretário 
de estadual de Segu-
rança Pública, Alexan-
dre Bustamante, o se-
cretário adjunto Carlos 
George de Carvalho Da-
vim, comandante-geral 
do CBMMT, Coronel BM 
Alessandro Borges Fer-
reira, o comandante-ge-
ral adjunto, Coronel BM 
Ricardo Antônio Bezerra 
Costa e demais coronéis 
da corporação.
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